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SINTERKLAAS IS GEKOMEN!
Zij zijn vanochtend vroeg gearriveerd! Na lang
wachten kwam Sint met zijn Pieten met de bakfiets
naar De Meander. Wat een geluk op een dag dat hun
agenda vol is. De Pieten zagen er wel wat vies uit.
Wat bleek? Zij hadden geprobeerd een taart te
bakken en dat lukte niet. Uiteindelijk kwam er een
Piet mét taart en kaarsje aan. Toen deze
aangestoken was hebben wij met z'n allen "Lang zal
hij leven" gezongen en kon het feest van start. De
aankomst van de Sint is 'versierd' met
dansoptredens van groep 8 en groep 6. Wat een
fantastische talenten hebben wij op school! Dat
bleek ook binnen bij het bekijken van vele surprises
die de leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben
gemaakt. Zo ondersteunden zij de Sint, zodat hij
het iets minder druk had met inkopen doen. Wij
vieren gezellig verder vandaag!

GEZONDE TRAKTATIES
Met het meedoen aan ‘Schoolfruit’ willen wij
aangeven dat wij gezonde voeding belangrijk vinden.
Dat u gezonde voeding ook belangrijk vindt, kunt u
ook laten zien door een gezonde traktatie mee te
geven aan uw kind. Mocht u geen idee hebben hoe u
dit kunt vormgeven, dan hebben wij de oplossing.
Sinds kort hebben wij het boekje ‘FEEST’ van het
Voedingscentrum. Wilt u het eens inzien, vraagt u
het dan gerust aan de leerkracht.
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wet- en regelgeving (Wet Werk en Zekerheid)
maakt het voor veel schoolbesturen lastig om de
invallers die er zijn goed in te zetten. Dit geldt nog
niet voor Meerkringscholen, maar we merken wel
dat deze wet invloed heeft.

TEKORT AAN INVALLERS
Zoals u wellicht gemerkt of gehoord hebt, is het dit
schooljaar niet makkelijk om invallers te vinden,
wanneer een leerkracht plotseling ziek wordt.
Daarnaast merken we dat het voor scholen moeilijk
is om vacatures in te vullen. Dat is niet alleen lastig
voor ónze school, dat geldt voor alle scholen in onze
regio en in de rest van ons land. Het vooruitzicht is,
dat het er op korte termijn niet beter op wordt. De
verwachting is dat tijdens een griepgolf nog maar
de helft van de groepen een vervanger kan krijgen.
Wat is de oorzaak?
Er zijn minder (inval)leerkrachten beschikbaar door
veranderingen op de arbeidsmarkt. Er gaan minder
jongeren naar de Pabo, waardoor de aanwas van
nieuwe leerkrachten kleiner wordt. Tegelijk zijn in
Amersfoort en omgeving nog veel leerkrachten
nodig, omdat het aantal kinderen nog steeds groeit.
Een grote groep leerkrachten gaat nu en de
komende jaren met pensioen. Daardoor vinden veel
net afgestudeerden sneller een baan, waardoor er
minder invallers/leerkrachten overblijven. Nieuwe

Wat doen we om de gevolgen van het invaltekort te
beperken?
Ons schoolbestuur, Stichting Meerkring, werft –
net als vele andere besturen – extra invallers, die
een vaste aanstelling krijgen in de zogenaamde
Talentenpool. Hieraan gaat een grondige selectie
vooraf, zodat we met deze extra invalpool goede
onderwijskwaliteit kunnen blijven bieden.
Verder is Meerkring aangesloten bij PiO/Transvita,
een regionale invalpool. Met meerdere
schoolbesturen verdelen we degenen die zich
hebben aangemeld voor invalwerk in de regio.
Op het moment dat er geen invallers beschikbaar
zijn, zoeken we naar oplossingen binnen de school:
parttime leerkrachten die wel een extra dagje
willen werken, een leerkracht die een dag geen klas
heeft vragen om de klas over te nemen, kinderen
verdelen over verschillende groepen, enzovoort. In
het uiterste geval sturen we de kinderen naar huis.
En ook dan hebben we er aandacht voor, dat het
niet steeds dezelfde groep is die geen les krijgt.
Deze opties zijn niet bevorderlijk voor de
onderwijskwaliteit. We betreuren dat, maar helaas
is er dan geen andere oplossing voor handen. We
merken dat enkele scholen om ons heen de
afgelopen weken ook al regelmatig groepen geen
onderwijs hebben kunnen geven.
Wat kunt u doen?
Graag horen we van u, als u nog meer ideeën hebt
hoe we ervoor kunnen zorgen dat er voldoende
personeel voor onze school beschikbaar is. Wellicht
heeft u een onderwijsbevoegdheid en bent u bereid
om in noodgevallen bij ons (of bij andere
Meerkringscholen) in te vallen. Of misschien kent u
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andere mensen met een onderwijsbevoegdheid. U
kunt bij de directie informeren naar de
mogelijkheden.
Daarnaast vragen we u om de opvang voor uw kind op
voorhand vast te regelen, zodat uw kind opgevangen
kan worden als er geen leerkracht beschikbaar is.
Ons bestuur houdt per Meerkringscholen bij hoe
vaak een groep naar huis gestuurd wordt, en staat
hierover in nauw contact met de onderwijsinspectie,
de leerplichtambtenaar, de gemeente Amersfoort,
de andere schoolbesturen en de PO-raad. We hopen
met elkaar ervoor te kunnen zorgen dat we zoveel
mogelijk lessen doorgang kunnen laten vinden en de
kwaliteit van het onderwijs kunnen blijven
garanderen.
Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij
ondergetekende.
BROOD en SPELEN
Wilt u uw kind aan- of afmelden voor het
overblijven, dan doet u dit via
meander-amersfoort@broodspelen.nl of het
telefoonnummer van de (tijdelijk)
overblijfcoördinator Lillian Lansink 06-38826346.

Met vriendelijke groet,
Joop Stas
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