
 

 

Betreft: Corona en verwachtingen komende tijd 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),  

De corona pandemie stelt ons nog steeds voor lastige vraagstukken. Naast de beperkingen waar we 

ons allemaal aan houden, ervaren we ook problemen door het niet altijd kunnen inzetten van onze 

medewerkers binnen onderwijs en opvang.  

In deze brief nemen we jullie mee in de uitdagingen waar we momenteel voor staan en de mogelijke 

oplossingen die we inzetten. 

 

Testen en thuisblijven  

Volgens de richtlijnen blijven mensen met klachten die passen bij het coronavirus thuis en laten zich 

testen. Dit geldt natuurlijk ook voor onze medewerkers. Als een medewerker getest wordt, dan 

betekent dit dat hij/zij enkele dagen niet kan komen werken in afwachting van de uitslag. Door de 

lange wachttijden voor een test (en uitslag) kampen we op sommige momenten met een 

personeelstekort. Voor medewerkers in het onderwijs kan er, wanneer er geen vervanging gevonden 

kan worden, een versnelde procedure worden aangevraagd. Voor medewerkers in de opvang geldt 

dat helaas (nog) niet.  

 

Vervangen of samenvoegen  

Wij doen ons uiterste best om de uitval van een medewerker zo goed en snel mogelijk op te vangen, 

zodat het onderwijs en de opvang door kunnen gaan. Dit doen we door andere collega’s te vragen 

extra momenten te komen werken of medewerkers uit onze invalpool in te zetten. We lossen 

personeelstekort in eerste instantie binnen het eigen kindcentrum op, door bijvoorbeeld 

medewerkers vanuit opvang in het onderwijs in te zetten ter ondersteuning en andersom. Ook de 

mogelijkheid om een leerkracht vanuit thuis onderwijs te laten verzorgen via een digitale verbinding 

met ondersteuning van bijvoorbeeld een onderwijsassistent, wordt momenteel onderzocht. 

 

 

 

 



 

 

Udens Handen Ineen 

Als we bij uitval van personeel geen interne oplossing hebben, kijken we organisatie breed naar 

oplossingen en kunnen we ook een beroep doen op onze onderwijs- en opvangpartners binnen 

Udense Handen Ineen. We denken dan aan het ‘delen’ van personeel zoals we dat ook tijdens de 

Lock down hebben gedaan. 

 

Dit alles betekent wel dat we regelmatig te maken hebben met wisselingen en nieuwe gezichten op 

een groep. In sommige gevallen zal er ook voor gekozen worden om groepen, of delen ervan, samen 

te voegen. In dat geval wordt u hier uiteraard over geïnformeerd. 

Bij alle mogelijke oplossingen is steeds het uitgangpunt dat we onderwijs en opvang kunnen blijven 

bieden en dat dit op een verantwoorde manier gebeurt waarbij de veiligheid en het welbevinden 

van de kinderen gewaarborgd blijft. 

We doen alles wat nodig is om voor alle kinderen open te blijven. De betrokkenheid en 

bereidwilligheid van onze medewerkers om hier samen voor te zorgen, is enorm. 

Wij realiseren ons dat de coronaperiode veel van ons allen vraagt en dat de wijzigen niet altijd ideaal 

zijn. Wij hopen op uw begrip en mocht u vragen hebben, laat het ons weten. 

 

 

Vriendelijke groeten, 

Stuurgroep Udense Handen Ineen 


