Stappenplan vervanging kortdurend ziekteverzuim
Beste ouders,
De afgelopen tijd is regelmatig in het nieuws geweest dat de druk op het onderwijs groot is. Dit heeft
mede te maken met het feit dat er te weinig leerkrachten zijn. De afgelopen jaren is het vinden van
vervanging bij ziekte van leerkrachten in het basisonderwijs een toenemend probleem. We
constateren dat er ook op Noorderbreedte onvoldoende vervangende leerkrachten beschikbaar zijn
om zieke leerkrachten op te vangen. Uiteraard doen we er alles aan om het voor uw kind goed te
organiseren, maar dit lukt niet altijd. Om voor de teamleden, de kinderen en hun ouders meer
duidelijkheid te geven hoe wij omgaan met vervanging van kortdurend ziekteverzuim hebben wij
onderstaand stappenplan opgesteld. Deze stappen volgen we voor alle groepen.
Stap 1
Na een ziekmelding van een leerkracht wordt door de directie een vervangingsaanvraag gedaan bij
de vervangingspool van Stichting Florente. Indien er geen invaller beschikbaar is volgt stap 2.
Stap 2
De directie benadert invallers die geen deel uitmaken van de vervangingspool of zet een
vervangingsaanvraag uit bij de parttimers van het schoolteam. Indien dit niet lukt volgt stap 3.
Stap 3
Op dagen dat er een leerkracht aanwezig is i.v.m. de middelen voor de werkdrukverlaging vervallen
die taken en neemt die leerkracht de groep over.
Stap 4
Indien er geen vervanging gevonden kan worden zullen wij tot de volgende oplossing overgaan: De
eerste dag zonder invaller verdelen wij de leerlingen over de andere groepen.
Stap 5
Bij een tweede ziektedag in dezelfde groep doorloopt de directie stap 1 t/m stap 3. Als er geen
invaller beschikbaar is dan wordt stap 4 overgeslagen en volgt stap 6.
Stap 6
Mocht blijken dat de leerkracht langer dan 1 dag ziek is, dan meldt de directie dit bij de ouders van
die groep en verzoekt de ouders hun kind deze tweede dag thuis te houden. We streven ernaar dit
voor 17.00u naar u te communiceren. In tijden van een griepgolf en er meerdere groepen thuis
moeten blijven kan het zijn dat u pas ‘s ochtends op de hoogte wordt gesteld.
Stap 7
Bij de derde ziektedag doorloopt de directie weer stap 1 t/m 3.
Indien er sprake is van een langere periode zonder invallers dan zal worden overgaan op het thuis
blijven van de parallelgroepen op verschillende dagen van de week (wisselsysteem). We bekijken
dan welke leerkracht van de parallelgroep voor deze groep kan staan. De klas van die vervangende
leerkracht blijft dan de derde dag thuis. De ouders van deze groep horen dit in de loop van de
tweede ziektedag bij voorkeur voor 17.00u.

Stap 8
Bij een volgende ziektedag herhalen we stap 7. Er gaat een andere parallelleerkracht voor de groep
en de groep van die leerkracht blijft thuis. Ook hier streven we ernaar dit op tijd aan de ouders te
laten weten.
Stap 9
Is een leerkracht langer dan een week ziek dan herhalen we stap 7. Een andere leerkracht in de
school gaat dan voor de groep. De groep van die leerkracht blijft dan thuis.
We hopen hiermee voor noodsituaties een passende oplossing te hebben. Dit protocol heeft
betrekking op kortdurend ziekteverzuim en is op schoolniveau vastgesteld. Het protocol is te vinden
op de website. Alle ouders kunnen zo op de hoogte zijn van dit stappenplan.

