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De basisscholen en het voortgezet onderwijs in het dorp maken zich zorgen. Er liggen urgente 
vraagstukken die het bieden van goed onderwijs bedreigen. De grootste zorg is het lerarente-
kort. Op dit moment speelt dit probleem vooral in de grote steden. Maar uit onderzoek blijkt 
dat dit ook op de loer ligt voor de regio’s. En zo ook de scholen in de gemeente Bunschoten. 
Daarmee staat de kwaliteit en continuïteit van ons onderwijs zwaar onder druk.

Daar hebben wij allemaal last van: kinderen, ouders, schoolleiders en leraren zelf misschien 
nog wel het meest. Ook de schoolbesturen maken zich grote zorgen. Daarom sturen wij u als 
gezamenlijke besturen en schooldirecties van Bunschoten-Spakenburg deze brief. 

Wij doen er alles aan om op onze scholen te zoeken naar gekwalificeerde medewerkers. We 
zetten in op het werven, opleiden én behouden van zoveel mogelijk leraren. Daarnaast bieden 
we huidig en nieuw personeel zo goed mogelijke begeleiding. We zetten in op taakverlichting 
van de leraren door het aannemen van bijvoorbeeld onderwijsassistenten. En we nemen deel 
aan de opleiding van zij-instromers. Helaas lossen al deze acties het lerarentekort in Neder-
land niet op. 

Ook in ons dorp moeten we alle zeilen bijzetten om de school te laten draaien. Alle mede- 
werkers van onze scholen doen hun uiterste best om bij ziekte van collega’s het onderwijs zo 
goed mogelijk te laten verlopen. Zo komt het voor dat personeel met andere taken (bijv. de 
interne begeleiders, specialisten of de schoolleider) voor de klas staat of dat kinderen van een 
groep worden verdeeld over andere groepen. In het uiterste geval moet er een groep  
leerlingen tijdelijk thuisblijven. 
U kunt zich voorstellen dat zoiets voor ouders en voor ons een pijnlijk besluit is. 

De minister van onderwijs erkent het probleem, maar investeert vooralsnog niet extra in het 
onderwijs. Er moet structureel meer geld bij om het beroep aantrekkelijk te maken en de in-
stroom naar de opleidingen te stimuleren.

Wij vragen uw begrip en roepen u op om onze scholen te steunen in hun opgave om onder 
deze moeilijke omstandigheden het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren. Wees ervan 
verzekerd dat echt al het mogelijke wordt gedaan om de kwaliteit van het onderwijs in Bun-
schoten-Spakenburg op peil te houden. De toekomst van het onderwijs is in het geding en 
daarmee de toekomst van uw kinderen, onze leerlingen.

Met vriendelijke groet,

De directeuren van de scholen in Bunschoten-Spakenburg
Jenneke Nijkamp, De Ark Daniëlle Hop, Van Amerongenschool
Annet van de Geest, Calvijnschool Erik Verbeek, Groen v. Prinstererschool
Roelien Reichardt, ’t Kruisrak Albert Jan Veldhuizen, School met de Bijbel
Mathilde Muijs, De Grondtoon Fred Stad, De Wegwijzer
Willy Bos, Het Talent Tineke Kool, Bavinckschool
Dick Lanenga, De Vlucht Henk Koelewijn, Oostwende College

Namens de schoolbesturen in de gemeente Bunschoten
Karen Peters, STEV (Kruisrak)           Gerrit Jan Zomer, VVGO        Hans van Tricht, VCO Bunschoten


