
 

 1 

BEZOEKADRES 

Laak 1 

9406 HX Assen  

 

POSTADRES 

Postbus 136 

9400 AC Assen 

 

TELEFOON 

0592 820 500 

 

EMAIL 

info@plateau-assen.nl 

WEBSITE 

www.plateau-assen.nl 

 

IBAN 

NL25 RABO 0126 1870 02 

KVK 

64279715 

 

 

Aan ouder(s)/verzorger(s) Plateau Integrale Kindcentra 

 

 

 

 

Assen, 28 augustus 2020 

Betreft: Gevolgen personeel (testbeleid) COVID-19 

Kenmerk: 20200828ADPP 

 

 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
U bent regelmatig door ons geïnformeerd over de uitdaging die wij hebben om 
voldoende (tijdelijk) personeel in te kunnen zetten. Er is helaas geen pasklare oplossing 
voor het landelijk personeelstekort voor onderwijs en kinderopvang. Dit vraagt om een 

mix aan maatregelen en nauwe samenwerking met andere besturen, de opleidingen, 

werknemers- en werkgeversorganisaties en de overheid. 
 
Tekort aan invallers 
We kunnen tot nu toe gelukkig nog steeds onze vaste teams goed samenstellen maar 
er is wel een tekort aan invallers, zowel leraren als pedagogisch medewerkers. Dit geeft 
veel druk op de teams en doet een stevig beroep op de roostering in de Kinderopvang. 

Groepen moeten soms noodgedwongen worden verdeeld over andere groepen, 
parttimers komen regelmatig een extra dag werken, verlofaanvragen worden 
opgeschort, werk van intern begeleiders en directie blijft soms liggen.   
 
COVID-19 
De problematiek rondom het COVID-19 virus geeft nog extra druk op onze bezetting. 

Wij volgen het landelijke testbeleid. Dat betekent dat een medewerker zich z.s.m. laat 
testen bij verkoudheidsklachten en  thuisblijft totdat bekend is of er sprake is van 
besmetting met het virus.  De uitslag van de test is naar verwachting binnen 2 tot 3 
dagen bekend en in die tijd kan de medewerker niet op de locatie aan het werk en moet 

er vervanging worden geregeld. Voor de Kinderopvang wordt gezorgd voor voldoende 
bezetting. Dat kan betekenen dat er voor de buitenschoolse opvang wisseling van 
locatie voor de pedagogisch medewerker plaatsvindt i.v.m. leidster kind ratio. Als de 

vervanging voor een leerkracht niet gerealiseerd kan worden dan zal de leerkracht, 
indien de gezondheid dit toelaat, online lesgeven. 
 
Een dag thuis 
Als uw kind onderwijs volgt bij ons kan het voor (gaan) komen dat we aangeven dat uw 
kind een dag thuis moet blijven. Mocht dit echt niet lukken qua opvang dan kan uw kind 
naar het kindcentrum komen, maar krijgt dan een aangepast programma.   
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Wij vragen uw begrip voor deze situatie. 
 

Tot slot 
Wij zijn in gesprek met allerlei partijen om deze situatie zo goed mogelijk te managen en de 
impact voor iedereen zo klein mogelijk te houden. Wij vragen u erop te vertrouwen dat wij 
alleen in uiterste nood groepen vragen thuis te blijven.  
 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de 

directeur van uw kindcentrum.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Bert Dekker, 
Directeur-bestuurder 

 

 

 


