Herfstvakantie
Morgenmiddag start de herfstvakantie. We wensen iedereen een fijne vakantie toe. Op maandag 25
oktober start school weer.
Groepsbezetting
Met het huidige leerkrachtentekort is het lastig om groepsleerkrachten te vinden. Tot op heden zijn nog
geen geschikte kandidaten gevonden voor de invulling van de vacature. Het team stelt zich flexibel op
om er samen voor te zorgen dat iedere groep vijf dagen per week een leerkracht voor de groep heeft
staan. Een aantal collega’s is bereid meer te werken of te wisselen van groep. Dit betekent dat de
vacature met intern personeel ingevuld kan worden.
Met het team hebben wij gesteld dat er een aantal nadelen kleven aan de oplossing waarbij het eigen
personeel extra gaat werken of andere taken laat vallen:
- Er is nu een fulltime extra leerkracht voor groep 6, 7 en 8. De lessen rekenen en begrijpend
lezen kunnen hierdoor nog meer op niveau gegeven worden en door de kleinere groepen
ontvangen de kinderen direct feedback. De inzet van een extra leerkracht komt dan te
vervallen.
- Vanuit de werkdrukgelden wordt 1,5 dag per week een leerkracht ingezet. Ook deze is dan niet
meer beschikbaar.
- Bijna alle leerkrachten op de Don Bosco werken dan fulltime. Er is geen invalpool meer. Dit
betekent dat bij ziekte of leerkrachten die andere taken voor Sarkon hebben, geen vervanging
beschikbaar is en groepen thuis moeten blijven.
De komende periode tot 1 december blijven wij werven voor invulling van de vacatures. Om de
mogelijkheid tot aantrekken van een geschikte kandidaat te vergroten, hebben wij de vacatures
aangepast. De vacatures wordt uitgezet voor een halve baan bij de kleuters en een fulltime baan in
groep 5. Wanneer wij een geschikte kandidaat voor de kleuterbouw vinden, zal er een verschuiving
plaatsvinden omdat collega’s in andere groepen gaan werken. Uitgangspunt hierbij is een stabiele
groepsbezetting voor alle groepen per 01-12-2021 tot einde schooljaar. Hierbij zoeken wij naar een
oplossing waarbij maximaal twee leerkrachten voor een groep staan.
Over de exacte invulling van de groepsbezetting kunnen wij u pas verder informeren wanneer wij zicht
hebben op de kandidaten. Afhankelijk daarvan wordt de groepsbezetting met het team gemaakt en
besproken met de MR. We zullen u informeren wanneer er meer duidelijkheid is.
Met het vertrek van Francien per 01-11-2021 is er voor groep 6 en de interne plusklas een tijdelijke
oplossing voor de maand november. Margreth zal deze maand fulltime voor groep 6 staan. Op de
dagen dat zij taken heeft voor Sarkon wordt zij vervangen door één van onze collega’s. Marieke, intern
begeleider, zal de plusklas verzorgen.

Heeft u familieleden, vrienden of kennissen die in het onderwijs werken en een nieuwe uitdaging
zoeken? Of iemand die bij ziekte een dag in wil vallen bij ons op school? Dan komen wij graag met hen
in contact. Wij zijn bereikbaar via 0227-602204 of directeur.donbosco@sarkon.nl.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met de directie.
Bijlagen:
- Bag2schoolactie kinderopvang Kappio Don Bosco. Op 18, 19 en 20 oktober kunt u kleding
aanleveren bij de BSO.
- Yogales in de speelzaal van Don Bosco.
- Culturele activiteiten in Oosterland.
- Teken- en schilderles in de Cultuurschuur.

