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betreft: vervangingsprotocol

Beste ouders/verzorgers,
Met deze brief willen u informeren over het vervangingsprotocol dat we volgen bij ziekte of andere uitval van
leerkrachten. Het is dezelfde werkwijze als het protocol dat we vorig jaar met u gedeeld hebben.
Lerarentekort
Het lerarentekort leidt ertoe dat er nauwelijks of geen invallers beschikbaar zijn. Dat betekent dat we
hoofdzakelijk aangewezen zijn op ‘eigen’ medewerkers. En die mogelijkheden zijn beperkt, omdat veel
leerkrachten al maximaal zijn ingezet.
In de formatie voor 2019-2020 hebben we voorzien in twee leerkrachten die samen vier dagen per week
beschikbaar zijn om in te vallen. Daarmee hebben we in de eerste vier weken kunnen voorkomen dat er klassen
naar huis gestuurd moesten worden. Als er op enig moment meer mensen tegelijk vervangen moeten worden,
zal deze voorziening ontoereikend zijn, helaas.
Verdelen van klassen
Wanneer er geen invallers beschikbaar zijn, zullen we alleen het eerste dagdeel de klas opvangen of de klas
verdelen als er te weinig tijd is om de ouders te informeren.
Verdelen van leerlingen over andere groepen is een noodmaatregel. Dat is meer ‘opvang’ dan dat er sprake kan
zijn van effectief en kwalitatief onderwijs. Daarnaast is het voor de andere leerkrachten en de andere klassen een
te grote belasting.
We doen onze uiterste best om te voorkomen dat we klassen naar huis moeten sturen. Wij willen niets liever dan
de leerlingen onderwijs geven. Als we toch een klas naar huis moeten sturen, is dat overmacht. We volgen dan
deze werkwijze:
Vervangingsprotocol
● Bij uitval van een leerkracht spant de school zich in om vervanging te organiseren via de invalpool (PiO)
of door parttimers te vragen extra te werken.
● Als er geen invaller is, wordt de klas alleen het eerste dagdeel nog opgevangen op school als er
onvoldoende tijd is om de ouders te informeren. Meestal betreft dat de ochtend. De leerlingen worden
dan verdeeld over andere groepen of worden bijv. opgevangen door een andere medewerker of
stagiaire.
● School informeert alle ouders vóór 10.00 uur via email en Parro als de klas ‘s middags vrij is. In dat geval
zullen we altijd nagaan of jonge kinderen die overblijven, inderdaad opgehaald worden of naar huis
kunnen.
● School informeert ouders vóór 19.00 uur via email en Parro als de klas de volgende ochtend vrij is.
● Wanneer een klas langer dan een dag vrij gegeven moet worden, zal school de afweging maken of er
dan een andere klas vrij krijgt.
We gaan ervan uit dat ouders voor alle dagen een ‘noodscenario’ voorbereid hebben om voor opvang van hun
kind te zorgen: thuis, bij een klasgenoot of elders. In het uiterste geval kan uw kind op school opgevangen
worden.
Hopelijk hebben we u hiermee voldoende geïnformeerd.
Hartelijke groet,
Peter Molenaar

