
 

 

  

 

 

Aalsmeer, 17 maart 2021. 

Aan: de ouders/verzorgers van de Jozefschool 
Betreft: aanwezigheid/afwezigheid personeel 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 

 

Het zal u niet ontgaan zijn, momenteel is het erg onrustig wat betreft de aanwezigheid/afwezigheid 

van het personeel op de Jozefschool.  

Enkele groepen hebben al een dag of enkele dagen thuis gewerkt en wij verwachten dat dit de 

komende periode nog veel vaker nodig zal zijn. 

 

Hierbij een toelichting: 

Net zoals bij de leerlingen, wordt ook van de leerkrachten verwacht om niet naar school te komen, 

als zij klachten hebben die passen bij het Coronavirus (leerkrachten kunnen natuurlijk ook andere 

klachten hebben waardoor zij niet kunnen werken). 

Voor deze leerkrachten vragen wij dan een (snel) test aan. De leerkracht laat zich testen en wacht op 

de uitslag. In de meeste gevallen ontvangen wij ’s morgens rond 7 uur een bericht van de leerkracht. 

Wij kijken dan of er een vervangende leerkracht beschikbaar is. In sommige gevallen lukt dit, maar 

helaas lukt dit steeds minder goed.  

De consequentie hiervan, is dat wij u via Social Schools informeren over de afwezigheid van de 

leerkracht en dat wij u verzoeken om uw kind die dag(en) thuis of elders op te vangen.  

Alleen wanneer u een cruciaal beroep hebt, verzorgen wij noodopvang op school. 

Wij begrijpen dat het, zeker wanneer u het pas ’s morgens hoort, niet prettig is om op zo’n korte 

termijn iets te moeten regelen. Ook wij vinden dit niet fijn, maar op dit moment zijn er helaas geen 

andere mogelijkheden. 

Wanneer een groep niet op school kan komen, verzorgen wij thuisonderwijs. De kinderen gaan dan 

thuis aan het werk met de opdrachten uit de weektaak die naar u toegestuurd zijn. Als de leerkracht 

voldoende in staat is om instructie te geven, dan zal hij/zij dit ook doen via Teams. Dit kan echter 

alleen als de leerkracht aangeeft dat dit ook mogelijk is (als de leerkracht zware gezondheidsklachten 

heeft, is dit helaas niet mogelijk). 

Graag benadrukken wij in deze brief, dat wij niet ‘zomaar’ een groep thuisonderwijs laten volgen. 

Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar de inzet van vervanging in de groep en houden we de 

leerlingen het liefst op school. Alleen wanneer vervanging op geen enkele manier realiseerbaar is, 

zijn wij genoodzaakt om deze noodgreep in te zetten en groepen naar huis te sturen. Verschillende 

parttime leerkrachten werken extra, we hebben extra personeel aangenomen, onderwijsassistenten 

en stagiaires werken extra hard mee, iedereen ziet de noodzaak van samen de schouders eronder 

zetten. Wij lopen echter, net als scholen in de rest van Nederland, steeds meer tegen onze grenzen 

aan. 

 

 



 

 

 

 

 

Kortom, we hebben te maken met een onzekere en zorgelijke tijd, waarin wij ons uiterste best doen 

en blijven zoeken naar passende oplossingen. Hierbij vragen wij extra inzet van het team, maar 

hebben ook u als ouders/verzorgers nodig. Samen komen we hier doorheen. Wij hopen op uw 

begrip. 

 

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen of opmerkingen hebben, mail dan naar 

info@jozefschool.net.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Directie Jozefschool 
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