
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Voorwoord 

Beste ouders, 
 
Omdat we een tweetal zaken tijdig aan u willen 
melden, ontvangt u op een ongebruikelijke datum 
deze ‘Extra Nieuwsflits’. 
 
Deze Nieuwsflits heeft slechts twee onderwerpen: 
 

- De Nationale onderwijsstaking op woensdag 
6 november 2019. 

- De laatste informatie over de 
bouwwerkzaamheden ten behoeve van de 
uitbreiding van Berkel Centrum. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Noorlander 
directeur 
 

Nationale onderwijsstaking op 6 november 

Op woensdag 6 november 2019 staat wederom een 
nationale onderwijsstaking gepland. Voor alle 
onderwijssoorten dit keer. 
  
Een extreem ongewone situatie in onderwijsland, die 
maar weer eens aantoont dat de nood hoog is. Met 
name het tekort aan leerkrachten begint nu zijn tol te 
eisen. Inmiddels heeft in Nederland al één school zijn 
deuren moeten sluiten vanwege het lerarentekort. Dat 
Vele andere scholen kampen met grote personele 
problemen.  Ook binnen de Laurentiusstichting 
merken we de krapte op de arbeidsmarkt. Ook wij 
hebben enkele scholen die maar voor 40% een 
reguliere bezetting hebben en voor 60% aangevuld 
moeten worden met dure uitzendkrachten. Op een 
andere school worden al soms ouders ingezet als 
gastdocent om personele gaten te dichten.  
 
Ook wij als Baken merken deze krapte. Vervangers 
zijn extern niet meer te vinden. Hierdoor moeten we 
zwangerschapsverloven, studieverloven en 
ziektevervangingen intern op zien te lossen. Ook 
hebben we bijvoorbeeld de baan die een vlak voor de 
vakantie vertrekkende collega achter liet tot op heden 
niet kunnen herbezetten. Gelukkig hadden wij in het 
verleden alert geanticipeerd op dit naderende 
personeelstekort, waardoor de school kwalitatief 
goed ‘gewoon’ door kan draaien. Dat gaat echter  
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steeds nijpender worden. Vele andere scholen (ook 
binnen onze gemeente) moeten ook regelmatig 
groepen opsplitsen of zelfs naar huis sturen bij ziekte 
van een leerkracht. Als dit groeiende tekort zo 
doorgaat, betekent het straks ook dat wij niet meer 
kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar 
kunnen vinden. De piek in het lerarentekort ligt er 
echter pas rond 2024. En dat is wel beangstigend. 
 
Maatregelen die het ministerie nu heeft aangekondigd 
zijn in onze ogen volstrekt ontoereikend en op termijn 
zelf slecht voor de kwaliteit van het onderwijs. Er wordt 
nu vol ingezet op de optie zijinstromers. Op zich kan 
dat een prima alternatief zijn, al is zeker niet elke 
zijinstromer per definitie geschikt voor dit vak. Een 
zijinstromer moet echter wel tijd krijgen om zich om te 
scholen en ervaring op te doen. En niet zoals nu 
regelmatig het geval is vaak zonder enige kennis van 
zaken voor een klas gezet worden. Ook was 
afgelopen week te lezen in de kranten dat men de 
toelatingseisen op de PABO’s wil verlagen. Dan zal 
natuurlijk zeker wervend werken, maar of dat een 
garantie is voor het behoud van kwaliteit waag ik te 
betwijfelen. Ik zou niet graag door een chirurg worden 
geopereerd die een flink hiaat in zijn vaardigheden 
heeft omdat de toelating tot zijn opleiding versimpeld 
is. 
 
Van structurele kwalitatieve plannen die een 
langer(re) termijnvisie laten zien is nog weinig te 
merken helaas. In de media wordt er jammer genoeg 
vaak heel plat en eenzijdig gesproken over een 
salarisverhoging als doel van de staking. Dat is echter 
maar voor een klein deel waar. Het doel van de 
stakingen is namelijk veel meer gericht op het 
voorkomen van regel- en werkdruk en met name het 
zorgen voor voldoende goed gekwalificeerd 
personeel. Dit zodat we dan  kwaliteit kunnen blijven 
bieden en de klassen niet te groot te hoeven laten 
worden. 
Deze werkdruk, de voller wordende klassen, de zorg- 
en regeldruk en de relatief lage salarissen in het 
primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor 
gezorgd dat  veel leraren zijn gestopt en dat er weinig 
nieuwe leraren zijn bijgekomen.  
 
De vorige stakingen hebben in elk geval al wel iets 
opgeleverd: zo hebben wij bijvoorbeeld als school 
geld gekregen om voor een aantal dagen per week 
een extra leerkracht aan te stellen die veel 
ondersteunende werkzaamheden verricht en indien 

 



noodzakelijk de eerste ziektevervanging kan 
oplossen. Zo is ook de werkdruk van onze 
groepsleerkrachten met de komst van een tweede 
vakdocent bewegingsonderwijs substantieel 
verlaagd.  Daarnaast zijn de salarissen van de 
leerkrachten (niet de salarissen van directie en 
onderwijs ondersteunend personeel trouwens) iets 
verhoogd. Dit zijn echt extra’s waar we al heel blij mee 
zijn, maar deze maatregelen lossen zeker niet het 
structurele probleem op van het huidige lerarentekort 
en de grootte van de klassen op. We hopen dan ook 
oprecht dat het sterke signaal dat op 6 november 
collectief afgegeven gaat worden door alle 
onderwijssectoren de politiek nu echt doet beseffen 
dat het roer echt om moet. Voor uw kind op dit 
moment en zeker voor de toekomstige generaties 
leerlingen. 
 
Wij hebben als team ook de steun gevoeld van jullie 
als ouders, want juist voor jullie kinderen is het slagen 
van deze acties zo extreem belangrijk. En natuurlijk 
snappen wij ook de opvangproblemen die wij 
onbedoeld in sommige gevallen met deze actie 
teweegbrengen. Dat vinden wij ook extreem 
vervelend, maar dat is helaas inherent aan een 
staking die wat ons betreft een hoger doel dient. Wij 
hopen dan ook dat u of bij de BSO’s of via uw sociale 
netwerk een oplossing kunt vinden voor de opvang 
van uw kind(eren) op deze ochtend.  
 
Hoe dit alles precies gaat verlopen op onze school is 
nu nog onduidelijk. Staking is immers een recht en 
geen plicht. Dat zal dus ook verschillen van school tot 
school. Alle Laurentiusscholen in Lansingerland 
zullen echter zo goed als zeker gesloten zijn die dag. 
 
Houdt u er in elk geval voor de opvang van uw 
kind(eren) vast rekening mee dat we met een aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen 
zeggen dat de hele school gesloten zal zijn op 
woensdag 6 november. 
 
Excuses voor de eventuele overlast en bedankt voor 
uw begrip. 
 
Jan Noorlander 
 

Bouwwerkzaamheden uitbreiding Berkel Centrum 

Als bijlage bij deze Nieuwsflits treft u weer de laatste 
nieuwsbrief van de gemeente aan inzake de 
bouwwerkzaamheden.  
 
Wij zien ook de drukte ’s ochtends waarbij sommige 
ouders zelfs midden op de Oudelandselaan stoppen 
om hun kind(eren) uit de auto te laten stappen. Wij 
willen u voor ieders veiligheid verzoeken om toch 
zoveel mogelijk te voet of op de fiets te komen of in 
elk geval de verkeersregels in acht te nemen. 
Let er dan ook gelijk op dat de fietsen van met name 
de jongeren kinderen gewoon in de rekken op de 
speelplaats aan de onderbouwkant worden geplaatst. 

En niet zoals nu gedaan wordt voor de klaslokalen van 
de groepen 8 op het trottoir aan de Oudelandselaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


