Met herfst en winter voor de deur zullen we er niet aan ontkomen dat zich griep/ziektegevallen
voordoen.
Binnen Palludara zijn nog 1 ½ FTE vervangers aanwezig voor kortdurende vervanging. Dat betekent
voor alle scholen dat we op zoek moeten naar onconventionele oplossingen. Daarom dit praatstuk.
Ik vind het belangrijk dat we op Klaver Fjouwer gezamenlijke afspraken hebben over hoe we gaan
handelen wanneer vervanging i.v.m. ziekte noodzakelijk wordt. Hierbij hanteer ik bij voorkeur twee
principes:
-

1. We splitsen groepen niet langer dan één dag op, i.v.m. de kwaliteit die we willen bieden e
nde onrust en (druk) die dit met zich mee brengt.
2. Directie, IB-er en OA vervangen niet. Zij hebben hun eigen verantwoordelijkheden en
werkzaamheden.

Ik wil met jullie een protocol opzetten wat we gaan hanteren als vervanging noodzakelijk is. Dit gaan
we ook kenbaar maken aan de ouders, zodat die ook weten hoe wij hier op Klaver Fjouwer mee om
gaan.
Ik denk aan de volgende stappen:
Bij (kortdurende) ziekte van één van de leerkrachten hanteren wij op Klaver Fjouwer het volgende
protocol:
1. De duo partner wordt benaderd voor vervanging. Duo partners zijn de eerste dagen van
vervanging beschikbaar, mits er geen zwaarwegende persoonlijke redenen zijn.
2. We benaderen Palludara voor de invalpoule.
3. We benaderen ouders met een onderwijsbevoegdheid om in te vallen. Als er een invallerouder is die niet in een bepaalde groep geplaatst kan worden, dan neemt een
groepsleerkracht van een andere de desbetreffende groep gedurende een dag over. De
invaller neemt de groep van de betrokken leerkracht over
4. Als er geen vervangers te vinden zijn, verdelen we de groep over alle andere groepen. Dit
doen we maximaal voor één dag.
5. Als de tweede dag ook geen vervanger te vinden is, sturen we de groep naar huis.
6. Vervolgens wordt per dag wordt een andere groep verzocht om thuis te blijven. Op die
manier verdelen we het verzuim en voorkomen dat één groep meerdere dagen afwezig is.
7. Er wordt zo snel als mogelijk, aan de ouders meegedeeld, dat een groep een dag geen les
krijgt. Leerlingen krijgen de informatie schriftelijk mee naar huis. (Later in het schooljaar
hopen we dat dit via het Ouderportaal mogelijk is)

8. Indien pas ná schooltijd bekend is dat er de volgende dag geen inval mogelijk is, dan wordt
ouders via een telefoonketen gemeld dat het kind één dag niet na school kan.
9. Ouders dienen zelf zorg te dragen voor de opvang van hun kinderen indien groepen naar huis
gestuurd worden. De school heeft in principe geen personeel over om kinderen op te
vangen.
10. In noodgevallen wordt tijdelijk, na overleg met de onderwijsinspectie, schoolbestuur en
medezeggenschapsraad, besloten tot een vierdaagse werkweek.
In alle gevallen beslist uiteindelijk de directeur welk scenario er wordt gedraaid.
Hij is ook de aanspreekpersoon voor de zieke leerkrachten i.v.m. overdracht van informatie over
kinderen, programma en andere wetenswaardigheden.
Bij kortdurend verzuim heeft de directeur dagelijks contact met de zieke leerkracht.

