Protocol geen vervanging beschikbaar (bij ziekte).

Inleiding:
Ondanks de aansluiting van Stichting Markantonderwijs bij Leswerk kan het voorkomen dat het
vinden van vervanging bij ziekte van een leerkracht op enig moment een serieus probleem wordt. Als
dit voor de scholen onder ons bestuur ook aan de orde zou zijn, is het belangrijk dat er op deze
situatie al beleid is gemaakt. In voorkomende gevallen is daarom het hieronder beschreven beleid
van toepassing.
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Via de planner van Leswerk worden eerst alle mogelijke vervangers benaderd.
Als er dan geen vervangers(sters) beschikbaar zijn worden de parttimers van de eigen basisschool
(of een collegaschool) benaderd of zij eventueel de mogelijkheid hebben in te vallen (binnen de
ketenbepaling).
Indien stap 1 t/m 2 geen oplossing heeft geboden, wordt getracht een passende oplossing te
creëren uit één van de volgende mogelijkheden:

Inzet van Pedagogisch Medewerkers van Kober voor opvang (niet het bieden van
onderwijs)
 inzet van Pabostudenten of ROC-studenten (opleiding onderwijsassistent), waarbij de vrij
geroosterde leerkracht dan in principe wordt ingezet.
 aan de leerkrachten die verlof hebben vragen om de dag te wisselen of uit te laten betalen.
 de overige leerkrachten, teamleiders of IB-ers die op dat moment geen lesgevende taken
hebben vangen de eerste dag op en dit voor maximaal 2 dagen per maand. In principe is
het de bedoeling om deze uren later weer als taakuren in te vullen. (Dus de uren niet laten
vervallen.)
 anderen, met een hbo-opleiding, en door de directie als competent bevonden personen
worden voor maximaal 1 dag ingezet.
Als het mogelijk is de groep verdelen over andere groepen voor maximaal 1 dag. Deze oplossing
is een echte noodoplossing en wordt alleen maar uitgevoerd om te voorkomen dat leerlingen naar
huis moeten worden gestuurd.
Als voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing bieden, zal de betreffende groep een
briefje mee naar huis krijgen, waarin de ouders kenbaar wordt gemaakt, dat hun kind de volgende
dag geen les kan krijgen en dus ook niet op school kan komen. Als dit meerdere dagen achter
elkaar nodig is, zal er periodiek een andere groep leerlingen thuis moeten blijven.
Als er besloten wordt om een groep niet naar school te laten gaan, zal dit pas gebeuren na overleg
met de voorzitter CvB en medegedeeld worden aan de inspectie. Daarna worden de leerlingen
naar huis gestuurd, nadat ze op de eerst dag (zie bij 5) een briefje mee naar huis hebben gekregen,
waarin de ouders kenbaar gemaakt wordt dat hun kind de volgende dag vrij heeft. Als dit
meerdere dagen achter elkaar nodig is, zal er periodiek een andere groep leerlingen vrijaf krijgen.
Dit protocol wordt opgenomen in de schoolgids.
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Beste Ouders / verzorgers,
Zoals u weet, is deze week _______________________ziek.
Helaas hebben we voor hem/haar geen vaste invaller(ster) kunnen vinden. Dat is er ook de oorzaak
van, dat iedere dag een andere collega voor de groep heeft gestaan.
Ook voor morgen hebben we geen vervanging kunnen regelen. Daarom willen wij u hierbij mededelen,
dat uw kind morgen geen les heeft en dus thuis kan blijven.

Met vriendelijke groeten,
MT De Springplank
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