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Tijdelijke medewerkers staan klaar om scholen
bij te staan waar nodig

Veel leerkrachten zijn niet noodzakelijk ziek, maar moeten in quarantaine uit

voorzorg. Om ze snel te kunnen vervangen, trekt de Stad Gent 180.000 euro uit

voor een reserve van tijdelijke medewerkers. Het gaat om vrijwilligers en

interimkrachten met of zonder pedagogisch diploma, die vanaf nu tot eind 2020

paraat staan.

180.000 euro voor 'extra handen op school'
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De Stad Gent lanceert vandaag, op de Dag van de Leerkracht, het project 'extra handen op

school'. Heel wat scholen krijgen te maken met leraren die niet noodzakelijk ziek zijn, maar uit

voorzorg toch in quarantaine moeten, en dat kan zorgen voor acute personeelsnoden. De Stad

Gent investeert daarom 180.000 euro om die personeelstekorten op te vangen met tijdelijke

medewerkers. Zo wil de Stad vermijden dat bestaande leerkrachten deze gaten moeten opvullen

en op hun beurt uitvallen. De Stad is gestart met het aanleggen van een reserve van tijdelijke

krachten. Het gaat om vrijwilligers en interimkrachten met of zonder pedagogisch diploma die

vanaf nu tot het einde van dit jaar kunnen worden ingezet.

'Met deze middelen willen we de scholen ondersteunen en hen toelaten om te
focussen op hun kerntaak. Ze zijn al heel flexibel en nemen alle uitdagingen
aan. Als Stad willen we daar mee onze schouders onder zetten.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Mensen warm maken om les te geven in Gent

Naast het opvangen van mogelijke personeelstekorten op korte termijn, wil de Stad Gent via het

nieuwe project 'Leraar in Gent' ook mensen warm maken om leerkracht te worden in Gent, en

dat ook te blijven. De Stad gaat daarvoor in dialoog met (toekomstige) leerkrachten. De eerste

stap is een enquête waarin zij kunnen aangeven welke ondersteuning ze nodig hebben om hun

job goed te kunnen uitoefenen. Daarna zal de Stad Gent een starterspakket samenstellen dat

beginnende leerkrachten beter wegwijs moet maken in de het educatieve en culturele aanbod in

Gent. Het starterspakket zal ook dieper ingaan op de ondersteuning die de Stad aanbiedt in de

Gentse scholen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de brugfiguren en Brede School.

Muzikale dankjewel

De Dag van de Leerkracht vormde dit jaar het uitgelezen moment om de leerkrachten een extra

hart onder de riem te steken. Daarom trekt de Stad Gent met een reusachtige bedankingskaart

en een muziekband naar 15 scholen. Ook ouders konden op de bedankingskaart een boodschap

kwijt voor de leerkrachten.

Contact

Sofie Rédelé, kabinet schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Sylvie Syryn, Onderwijscentrum Gent, gsm 0499 59 31 33, e-mail sylvie.syryn@stad.gent

https://stad.gent/nl/onderwijs-kinderopvang/scholen/leraar-gent
https://stad.gent/nl/onderwijscentrum-gent/brede-school#:~:text=Brede%20School%20contact%20en%20info,en%20in%20hun%20vrije%20tijd.
mailto:sofie.redele@stad.gent
mailto:sylvie.syryn@stad.gent


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.
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Stad Gent

http://www.stad.gent/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
mailto:schepen.decruynaere@stad.gent
http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

