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Protocol
Vervangingen bij ziekte
Spoor 10-14 Onderwijs

Het wordt steeds moeilijker voor scholen om vervangers te vinden bij ziekte van personeel. Dit heeft
te maken met het lerarentekort dat steeds groter aan het worden is. Ook op KC De Groote Wielen
merken we hier inmiddels de gevolgen van en wordt het steeds lastiger om inval geregeld te krijgen
als er een collega ziek is. In de nabije toekomst zal het noodzakelijk zijn om groepen een vrije dag te
geven als er geen vervanging meer is en alle opties om het een en ander intern te regelen niet meer
mogelijk zijn. Dit is uiteraard geen wenselijke situatie en moet zoveel mogelijk voorkomen worden.
Via dit protocol informeren we welke stappen er ondernomen worden om vervanging te regelen.

Algemeen
1. Personeel wordt gevraagd extra te werken
2. Er wordt een vervangingsaanvraag ingediend bij het mobiliteitscentrum (vervangingspool).
3. De projectleider ondersteunt daar waar mogelijk en als de overige werkzaamheden dit
toelaten.
4. De groep wordt aan de andere stamgroep toegevoegd en de onderwijstaken worden verdeeld.
5. Indien de hierboven opgesomde mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing bieden, resteert
er slechts één mogelijkheid: het naar huis sturen van leerlingen. Daarbij gelden de volgende
afspraken overeenkomstig de richtlijnen van de inspectie:
 Leerlingen worden nooit tijdens de schooluren naar huis gestuurd zonder bericht aan de
ouders.
 De projectleider stelt de ouders via de gangbare communicatiemiddelen (mail en
whatsapp) op de hoogte van de vrije dag.
6. Als de afwezigheid van de leercoach voor langere tijd is en er kan geen structurele vervanging
geregeld worden, zal samen met het bevoegd gezag gekeken worden naar oplossingen.
Er kan om gegronde reden gekozen worden voor een afwijking van bovenstaande stappen.
Zoals u kunt lezen worden er veel stappen ondernomen alvorens de keuze te maken om een groep
een dag vrij te geven. Lastig aan deze problematiek is het feit dat we niet van tevoren aan kunnen
geven wanneer we hiermee te maken krijgen. Het kan dus zijn dat u op de dag zelf nog bericht krijgt
via de app en/of de mail dat we te maken hebben met een situatie die niet op te lossen is.

