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Groessen, 20 oktober 2021 
 
 
Betreft: invallerstekort 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
In september zijn de school en de IKC’s van stichting Innerwaard met veel enthousiasme gestart. 
We waren blij dat het fysieke onderwijs weer doorgang kon vinden; dat was aan de ene kant 
vanzelfsprekend maar aan de andere kant ook helemaal niet.  
Na de zomervakantie waren nog niet alle vacatures vervuld en zijn een aantal groepen gestart met een 
invaller. Dit is in onze regio nog niet eerder voorgekomen. Ook opmerkelijk; we zijn het schooljaar gestart 
met 33 nieuwe medewerkers! Ook dat is nog niet eerder voorgekomen. We zijn blij dat we zoveel nieuwe 
medewerkers hebben kunnen vinden in deze moeilijke tijd. 
Tot zover het goede nieuws … 
 
We merken de laatste weken dat de invalpool bijna leeg is en dat het lerarentekort groeit, ook bij ons in 
de regio. Bij ziekte en Corona gerelateerd verzuim van de leerkracht of pedagogisch medewerker zijn er 
op dit moment nauwelijks vervangers beschikbaar. We verwachten dat dit tekort bij een griepgolf nog 
nijpender gaat worden. Daarom willen we u hierover informeren. 
 
Wij doen er, samen met onze directeuren, alles aan om te zoeken naar goede invallers en nieuwe 
medewerkers. Tevens zetten we alles in het werk om te werven, op te leiden en leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers te behouden voor dit mooie vak.  
Er zijn diverse initiatieven m.b.t. het lerarentekort en het tekort aan pedagogisch medewerkers in de 
regio. Hierbij werken we ook samen met andere besturen. 
 
Helaas is dit alles niet genoeg om de problemen m.b.t. het lerarentekort op korte termijn op te lossen. 
Mocht er geen vervanging vanuit de invalpool beschikbaar zijn, dan proberen we eerst of we de 
vervanging intern op kunnen lossen. Is dit niet mogelijk dan wordt er gekeken of er een schoolspecifieke 
oplossing mogelijk is. Bijvoorbeeld het verdelen van de kinderen over andere groepen of een 
onderwijsassistent voor de groep.  
Wij proberen de eerste dag onderwijs op het IKC en de school te organiseren.  
Als er vanaf de tweede dag geen andere oplossing mogelijk is, dan zijn we genoodzaakt om de groep 
naar huis te sturen. Wij vinden dit zeer vervelend en begrijpen dat dit ook voor u als ouders en verzorgers 
erg lastig is. Zeker ook omdat de Corona epidemie nog niet voorbij is.  
De directeuren en alle medewerkers doen al het mogelijke om het onderwijs en de opvang zo goed 
mogelijk te organiseren en de kwaliteit te bewaken. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie. 
 
Wij blijven ons inzetten om nieuwe medewerkers te werven. 
Ik maak hierbij graag van de mogelijkheid gebruik om u te vragen of u iemand kent die interesse heeft om 
bij de kinderopvang te gaan werken? Wellicht kent u ook mensen met een onderwijsbevoegdheid die de 
stap willen maken om in dit mooie beroep aan de slag te gaan of die beschikbaar zijn voor incidentele 
inval. Een prachtig beroep waarbij je het verschil voor kinderen kunt maken! Laat het ons weten via 
info@innerwaard.nl. U kunt het natuurlijk ook melden aan uw IKC-directeur. 
 
Met vriendelijke groet en een fijne herfstvakantie gewenst, 
Stichting Innerwaard 

 
Annemieke Miltenburg 
bestuurder 
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