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T.a.v. ouder(s) en/of verzorger(s),
Drachten, Februari 2019
Betreft: tekort leerkrachten en geplande acties
Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),
Graag informeren we u over de ontwikkelingen binnen de holding OPO Furore en PCBO
Smallingerland e.o. met betrekking tot de beschikbaarheid van personeel. De krapte op de
arbeidsmarkt en de vervangingsproblematiek bij ziekte brengen problemen met zich mee. Het is
steeds moeilijker om alle groepen bezet te krijgen als er vervanging nodig is. Ontwikkelingen waar
we niet alleen bij OPO Furore en PCBO Smallingerland e.o. steeds meer mee te maken krijgen, maar
zeker ook een landelijke worsteling voor schoolbesturen waar ook in de media-aandacht voor wordt
gevraagd. De directeuren doen er, in nauwe samenwerking met het Servicebureau, alles aan ervoor
te zorgen dat het onderwijs doorgang kan blijven vinden. Nieuwe medewerkers worden actief
geworven. Dit is een continu proces. Er wordt intern geschoven met personeel (binnen en tussen
scholen), er vinden detacheringen plaats in samenwerking met andere besturen/stichtingen,
medewerkers gaan meer uren werken etc. Het is echter uiterst moeilijk om alle groepen structureel
bezet te krijgen.
Wat doet de holding OPO Furore en PCBO Smallingerland e.o.?
Allereerst willen wij een aantrekkelijk werkgever blijven met uitgebreide scholings- en
ontwikkelmogelijkheden, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, extra uitdagende functies en veel
aandacht voor werkplezier, verlaging van de werkdruk en verhoging van de vitaliteit. Inzet via
(commerciële) externe bureaus doen we niet (meer) vanwege de te hoge kosten die dat met zich
meebrengt. Wij zijn van mening dat alle beschikbare middelen zoveel mogelijk rechtstreeks ten
goede moeten komen aan de kinderen.
Op de scholen is een escalatieladder voor situaties waarin er geen vervanging meer is. Deze wordt bij
kortdurende vervanging gehanteerd en dat blijft zo. In uiterste situaties gaan de kinderen naar huis.
De school zal u hierover zo tijdig mogelijk berichten.
Wat wordt er landelijk gedaan?
Er is een duidelijke stap gezet in het verbeteren van salarissen en het verlagen van de werkdruk. We
hopen dat dit resulteert in meer mensen die met plezier in het onderwijs willen werken. De effecten
zullen echter niet op de korte termijn zichtbaar zijn. De werkdrukmiddelen die door de overheid
beschikbaar zijn gesteld, zijn op al onze scholen direct en volledig ingezet. Hierover is overlegd met
de GMR-en en de lokale MR-en.
Acties!
Op dit moment zijn er twee acties uitgeroepen door de vakbonden Algemene Vereniging van
Schoolleiders (AVS) en CNV Schoolleiders. De eerste in de week van 4-8 februari, waarin wordt
gevraagd geen vervanging te regelen bij ziekte van leerkrachten en op 15 maart waarop er een
landelijke staking is aangekondigd.
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Wij hebben besloten voor zowel de scholen van OPO Furore als van PCBO Smallingerland e.o. dat
deelname aan beide acties door de scholen zelf wordt bepaald. Staken is een individueel recht van
de leerkrachten hetgeen betekent dat deelname niet op schoolniveau in consensus plaats hoeft te
vinden. De directeur van de school zal u informeren over deelname aan de acties en welke eventuele
gevolgen dat heeft voor de school van uw kind(eren).
Wij zijn ons ervan bewust dat het vervelend is als uw kind(eren) naar huis worden gestuurd, groepen
worden gecombineerd of groepen wisseling van leerkrachten hebben. De leerlingen, u en onze
personeelsleden mogen erop vertrouwen dat we ons tot het uiterste inspannen om het
onderwijsproces zo goed mogelijk te laten verlopen.
Het leek ons juist u te informeren over de situatie,
Met vriendelijke groet,

B.B. van Loo en T. Praamstra.
College van Bestuur
Holding OPO Furore en PCBO Smallingerland e.o.

