Onderwerp: stappenplan vervanging leerkrachten.
Beste ouders, verzorgers,
De afgelopen jaren is het vinden van vervanging van leerkrachten in het basisonderwijs een
toenemend probleem aan het worden. Ook binnen onze organisatie komt het voor dat de
schoolleiding geen vervangers kan vinden.
Binnen WIJ de Venen hebben wij een vervangerspool RTC Cella om de grootste problemen rond
vervanging op te lossen. In deze pool is een aantal leerkrachten benoemd die met voorrang zullen
invallen bij ziekte of andere afwezigheid. Het kan echter toch nog voorkomen dat we geen invaller
kunnen vinden. Het hieronder beschreven beleid geeft een overzicht van de stappen die op onze
school genomen worden bij ziekte of verlof van een van de leerkrachten. Uitgangspunt is altijd om
lesuitval zoveel als mogelijk te voorkomen, zodat het onderwijs zo goed als mogelijk wordt
gecontinueerd, maar ook dat de andere leerkrachten niet voortdurend worden overvraagd of
overbelast.
In het geval dat de invalpool geen vervanger beschikbaar heeft, is een stappenplan opgesteld,
waarbij er elke keer dezelfde stappen worden ondernomen om ziekte / afwezigheid van een
leerkracht op te vangen.
Stap 1.
Is de duo-collega of een andere collega. Dat kan uiteraard niet te lang gezien deze collega ook niet
overbelast moet raken of de volgende dag weer voor de eigen klas staat.
Stap 2.
Is als volgt: bij ziekte van de leerkracht uit de kleutergroep of groep 3 wordt de groep overgenomen
door iemand van het team en wordt deze groep verdeeld over de overige groepen (welke groep
verdeeld wordt, zal wisselend zijn en wordt bepaald door de directie). Bij ziekte van een leerkracht
uit groep 4 t/m 8 wordt de groep van de zieke leerkracht verdeeld over de andere groepen (de
verdeling van deze kinderen hebben we vastgelegd in ons noodplan). Na deze eerste dag van stap 2
volgt stap 3, stap 1 of de eigen leerkracht. Mochten de kinderen verdeeld worden, dan ontvangen de
ouders van desbetreffende groep een bericht via het Ouderportaal.
Stap 3.
Dit houdt in: mocht er geen invalleerkracht gevonden worden en is de groep voorafgaand al verdeeld
geweest dan ontvangen de ouders van de leerlingen van de betreffende groep (van de zieke
leerkracht) een bericht via het Ouderportaal om hun kind thuis te houden en zelf voor opvang te
zorgen. Zorgt u thuis ook voor een noodplan mocht dit werkelijkheid worden? Mocht u die dag echt
geen mogelijkheid tot opvang hebben, worden de kinderen op school opgevangen.
Sinds vorig schooljaar is het tekort aan leerkrachten echt merkbaar. Uiteraard hoop ik dat het niet
nodig zal zijn, maar we kunnen beter goed voorbereid zijn. U bent in ieder geval op de hoogte.
Mocht u vragen hebben, kunt u terecht bij de directie.
Met vriendelijke groet,
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