
 

 

 

 

Beste ouder of verzorger, 
 
 

Omdat het lerarentekort nog steeds toeneemt en uw kind hier hinder van kan 
ondervinden, vind ik het belangrijk u ook vanuit het bestuur van de Scholengroep 
Holland hierover te benaderen. Immers staan alle scholen van de scholengroep op 
dit moment voor dezelfde uitdaging en worden daar zij uiteraard ook door het bestuur 
bij ondersteund. 
 
 

De Scholengroep Holland zet dan ook alles in het werk om leerkrachten voor onze 
scholen te behouden en nieuwe leerkrachten aan te trekken. Ook wordt leerkrachten 
uitgewisseld tussen de scholen en wordt samengewerkt met andere schoolbesturen 
bij vervanging van leerkrachten. Toch komt het helaas ook voor dat er uit minder 
prettige oplossingen gekozen moet worden. Dit kan zijn dat een ambulante collega 
een groepsleerkracht vervangt. Ook kan er soms voor gekozen worden om leerlingen 
over andere groepen te verdelen. In het uiterste geval kan het zelfs zo zijn dat 
besloten wordt dat een groep leerlingen tijdelijk thuis moet blijven. U mag er altijd op 
vertrouwen dat aan de ongemakkelijke keuze die gemaakt wordt altijd een 
zorgvuldige afweging vooraf is gegaan. Altijd is het streven ervoor te zorgen dat uw 
kind zo min mogelijk hinder ervaart van het lerarentekort.  
 
 

Ik vind het belangrijk dat alle leerkrachten, directeuren en andere medewerkers 
weten dat ik hen bijzonder erkentelijk ben voor hun positieve inzet in deze periode 
van lerarentekort. In het bijzonder ook voor hun positieve inzet en bereidheid om zelf 
veel op te vangen.  Ook vind ik het belangrijk u als ouder of verzorger te bedanken 
voor alle steun en begrip die de leerkrachten en directeuren met regelmaat van u 
ontvangen.   
 
 

Onverminderd zal de Scholengroep Holland zich inzetten om nieuwe leerkrachten te 
werven. Zo stimuleren wij mensen die overwegen om in het onderwijs in te gaan een 
traject als zijinstromer te volgen. Ik ben dan ook maar zo vrij om van de gelegenheid 
gebruik te maken u hierbij ook te vragen als u zelf of iemand in uw omgeving 
interesse heeft in het onderwijs te gaan werken, u zich kan wenden tot Anne van 
Rutten of Alwin Akkermans. 
 
 

Met vriendelijke groeten,  
 
 

Anke van Vuuren  
Voorzitter College van Bestuur  
Scholengroep Holland  


