R.K. Daltonschool Don Bosco

Aan de ouders en/of verzorgers van leerlingen van de Don Boscoschool
Betreft: oprichting flexpool
Rhoon, 09-02-2018
Geachte ouders en of verzorgers,
In het onderwijs wordt steeds nadrukkelijker merkbaar dat er een tekort aan leraren ontstaat. Op de Don
Boscoschool zijn tot op heden nog alle vacatures en vervangingen ingevuld. We merken echter dat de
druk toeneemt, mede door het vertrek van juffrouw Sjaan en het aankomende zwangerschapsverlof van
juffrouw Natascha.
Om beter in te kunnen spelen op eventuele (ad-hoc) vervangingen in ons eigen team hebben we besloten
een flexpool op te richten. Om invulling te kunnen geven aan deze flexpool, willen wij u het volgende
vragen:
- Bent u bevoegd om voor de klas te staan? Zou u in voorkomende situatie iets voor de Don Boscoschool
kunnen betekenen?
- Kent u iemand in uw omgeving die een lesbevoegdheid heeft en die op invalbasis graag nog eens voor
de klas zou willen staan?
Met de oprichting van een flexpool willen we voorkomen, dat in geval van losse ziektedagen van één of
meerdere collega’s, de kinderen helemaal geen les kunnen krijgen. Mochten we overigens geen of te
weinig aanmeldingen krijgen voor de flexpool, dan zullen leerlingen verdeeld moeten worden over andere
groepen of groepen worden samengevoegd.
Mogelijk wilt u niet op de school van uw eigen kind deel uit maken van de flexpool maar zou u dat wel
leuk vinden op een vergelijkbare school in de nabije omgeving. We hebben met onze “zusterschool”, de
Grote Reis in Portland, afgesproken om in dat geval een uitwisseling voor te stellen.
We komen graag in contact met mensen die ons zouden kunnen helpen en bespreken met hen de
mogelijkheden en voorwaarden. In ieder geval dient een Verklaring Omtrent Gedrag te worden
aangevraagd.
We zien uit naar uw reacties. U kunt mailen naar info@donboscoschool.nl.

Namens het team,
Ton van Zevenhuijzen,
Directeur Don Boscoschool
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