
Voorbeeldtekst aan schoolbestuur voorafgaand aan actie 

In de week van 4-8 februari roepen de vakbonden Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en CNV 

Schoolleiders op tot actie. In deze week wordt aan schoolleiders gevraagd geen vervanging te 

regelen bij ziekte van leerkrachten. 

Hierbij informeer ik u dat ik besloten heb deel te nemen aan deze actie. Mijn prioriteit ligt in deze 

week niet bij het vinden van vervanging of het zoeken naar en organiseren van noodoplossingen. De 

tijd die ik hier aan zou besteden, kan ik goed gebruiken voor mijn overige (kern)taken. Ik zal uiteraard 

de ouders van de leerlingen op mijn school informeren over mijn deelname aan deze actie. Ik reken 

op uw steun. 

 

Voorbeeldtekst aan ouders voorafgaand aan actie 

In de week van 4-8 februari roepen de vakbonden Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en CNV 

Schoolleiders op tot actie. In deze week wordt aan schoolleiders gevraagd geen vervanging te 

regelen bij ziekte van leerkrachten, om zichtbaar te maken wat het werk van een schoolleider 

inhoudt. 

Hierbij informeer ik u dat ik besloten heb deel te nemen aan deze actie. Mijn prioriteit ligt in deze 

week niet bij het vinden van vervanging of het zoeken naar en organiseren van noodoplossingen voor 

opvang in de klas. In deze tijd van lerarentekorten is mijn ervaring dat ik hier veel moeite voor moet 

doen, vaak met zeer weinig resultaat. De tijd die ik zou besteden aan het zoeken naar een oplossing, 

kan ik nu goed inzetten voor mijn overige (kern)taken, zoals klassenbezoeken afleggen.  

De klassen worden niet samengevoegd of verdeeld, omdat dat de kwaliteit van het onderwijs ook 

vermindert. Ik hoop op uw begrip. 

 

Voorbeeldtekst aan ouders bij uitval leerkracht in actieweek 

Zojuist heeft de leerkracht van uw zoon/dochter zich ziek gemeld. We verzoeken u daarom op 

dag/datum zelf of in overleg met andere ouders voor opvang van uw zoon/dochter te zorgen. 

Wanneer dit echt niet lukt, kunt u dit aan mij laten weten. In dat geval zal opvang plaatsvinden in de 

school. 

 

 


