
 
     
Vervanging procedure bij  ziekte leerkracht(en).  
 
Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn er nauwelijks 
invalleerkrachten meer beschikbaar. Bij afwezigheid van de 
leerkracht van uw kind hanteren we een vast protocol in de wijze 
waarop we omgaan met uitval van leerkrachten.  
Onderstaand wordt de procedure beschreven. Zo weet u vooraf 
welke keuzes wij maken en welke consequenties er mogelijk voor 
u als ouders zijn.  
 

Wij streven ernaar om iedere leerling zo lang mogelijk te kunnen voorzien van goed 
onderwijs. Zowel in de groep als de specifieke individuele begeleiding vanuit het Windz ( ons 
begeleidingslokaal). Waar het lukt proberen we intern een oplossing te vinden.  

 
Wij doorlopen bij ziekte of afwezigheid van de leerkracht(en) de volgende stappen:  

1. Beschikbare leerkrachten binnen de flex-pool van Blosse;  

2. Beschikbare duo-partner of overige collega-leerkrachten binnen de school. 

3. Is er niemand beschikbaar dan delen wij de betreffende groep op.  Bij het opdelen 
van de klas, wordt een verdeelschema door de leerkrachten gemaakt. Het is niet 
mogelijk op de ochtend van verdelen rekening te houden met de voorkeuren en 
wensen die de kinderen en/of hun ouders hebben. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

4. Bij onderbouw wordt in dit geval aan ouders van groep 1 leerlingen gevraagd om hun 
kind thuis op te vangen.  

5. 2e klas heeft uitval. Indien mogelijk zal een collega met niet-lesgevende taken de klas 
begeleiden. Eventueel voor een dagdeel.  

6. Lukt dit niet dan verzoeken wij de ouders van deze klas om het kind thuis op te 
vangen.  

7. Bij langdurige uitval en geen oplossing in vervanging zullen de klassen afwisselend 
een dag naar huis gaan zodat alle kinderen een dag geen onderwijs ontvangen en het 
missen van onderwijstijd verspreid wordt over de klassen.  

  

 

In het geval van bovenstaande noodoplossingen informeert directie de betreffende ouders 

zo tijdig mogelijk via een mail vanuit Parnassys. 

 

Vriendelijke groeten, 

Team De Vaart 

 

 


