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Beste ouders/verzorgers,

Het schooljaar 2020-2021 is bijna ten einde. Wat is er afgelopen jaar veel gebeurd.
We hebben een enorm beroep op u gedaan om thuisonderwijs aan uw kind(eren) te
realiseren. Ik ben u daar zeer dankbaar voor. Ook van de leerkrachten en andere
medewerkers van Innoord hebben we het maximale gevraagd.
Daar heb ik grote waardering voor.
De laatste weken lijkt er meer perspectief te komen. De besmettingen lopen terug,
de vaccinaties nemen toe. Hierdoor lijkt het dat we in een rustiger vaarwater
terecht zijn gekomen. We zijn er nog niet maar als het zo doorzet dan kunnen de
kinderen wellicht na de zomer weer “normaal” naar school.

Naast de corona crisis is er helaas nog een andere crisis.
De crisis van het lerarentekort!
Gedurende corona hebben de scholen daar in mindere mate last van gehad. Nu er
weer meer mogelijk is besluiten mensen om toch te kiezen voor een andere baan.
Dit heeft geleid tot een aantal opzeggingen binnen onze stichting. Het tekort was er
al, maar door de opzeggingen is dit tekort alleen maar groter geworden.
De tekorten zijn binnen onze stichting niet gelijk verdeeld over de scholen.
Concreet betekent dit dat de ene school geen tekorten heeft en de andere school
soms 4 leerkrachten mist (en alles daar tussen). Vanzelfsprekend zetten wij vol in
om alle scholen na de zomer met een team te kunnen laten starten. We zoeken ook
naar andere oplossingen zoals bijvoorbeeld een vierdaagse schoolweek of andere
professionals voor de groep. Vanzelfsprekend gebeurt dit in afstemming met de MR
van de school.
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De directeur van uw school informeert u over de invulling hiervan, als bij de school
van uw kinderen voor deze oplossing wordt gekozen. Deze oplossingen zetten we
tijdelijk in om  ondertussen te zoeken naar leerkrachten die structureel voor de
groep kunnen staan.

Innoord is niet het enige schoolbestuur die te maken heeft met het
leerkrachtentekort. Binnen Amsterdam lopen de tekorten hoog op. Stedelijk is
sprake van een tekort van ongeveer 200 fte. Samen werken de schoolbesturen aan
verschillende initiatieven om het lerarentekort te verminderen. Dit zijn echter
initiatieven die tijd vragen zoals bijvoorbeeld het versneld opleiden van mensen.

Door middel van deze brief wil ik begrip vragen voor de situatie bij Innoord en in
het bijzonder voor de school van uw kind(eren).
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u zich in de eerste
instantie richten naar de directie van uw school.

Voor nu wens ik u vast een mooie zomer toe.

Met vriendelijke groeten,

Mirjam Leinders
bestuurder Innoord


