Protocol vervanging bij ziekte of afwezigheid van de vaste leerkracht

Iedereen is wel eens ziek, dit geldt ook voor leerkrachten. De ervaring leert dat leerkrachten vaak
hun uiterste best doen om, ook al zijn ze ziek, toch te komen werken. Er is een sterk
verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de kinderen en hun collega’s.
De scholen van Albero hebben ieder een protocol opgesteld gebaseerd op de uitgangspunten van het
vervangingsbeleid van Albero. (zie www.alberoscholen.nl)
Als een leerkracht zich ziek meldt, hanteren wij de volgende werkwijze:










Via TCOZ (Transfercentrum Primair Onderwijs Zeeland) wordt geprobeerd een
invalleerkracht te regelen. De invalleerkracht is een leerkracht die bevoegd is om les te
geven. Niet alle leerkrachten mogen gymles geven. Het kan dus gebeuren dat een groep
geen gymnastiek krijgt op het moment dat de vaste leerkracht kortdurend afwezig is. We
doen wel altijd ons best om te kijken of een collega de gymles kan geven.
Wanneer er geen invalleerkracht beschikbaar is, vragen we de collega’s die vaste uren
hebben op onze school of ze extra willen werken. Eerst benaderen we de evt. duo-partner
van een zieke collega. Als die niet kan of er is geen duo-partner, dan vragen we een andere
collega. Als er intern geen collega’s beschikbaar zijn doen we een oproep bij collega-scholen.
Indien er op school een LIO-student of zij-instromer werkzaam is, zal er door de directeur
gekeken worden of deze ingezet kan worden. Dit gebeurt dan onder verantwoordelijkheid
van een leerkracht van een andere groep.
Indien dit alles niets oplevert wordt er gekeken, via TCOZ, naar een onderwijsassistent.
Als voorgaande niet mogelijk/gewenst is, worden groepen gecombineerd. Hierbij wordt
gekeken naar de meest praktische oplossing. Deze maatregel zal maximaal 3 dagen duren.
Als laatste maatregel sturen we de groep naar huis. De ouders krijgen hierover bericht via
mail (Parnassys/ Klasbord). Als ouders geen mogelijkheid hebben om zelf opvang te regelen,
regelen wij noodopvang voor de eerste dag. Kibeo wordt geïnformeerd over mogelijk extra
aanbod van kinderen vanwege thuisblijven groep.

We proberen altijd te zorgen dat er bij ziekte van een leerkracht zo weinig mogelijk wisselende
leerkrachten voor de groep komen.
Bij het naar huis sturen van een groep houden we er rekening mee dat niet steeds dezelfde groep
naar huis wordt gestuurd. Dit wordt bijgehouden door de directie middels een rooster. Een en ander
houdt in dat er, intern, flexibel moet worden gehandeld. Aan het bestuurskantoor wordt
doorgegeven welke groep(en) naar huis gestuurd wordt, op welke dag(en). Zij moeten dit melden
aan de inspectie.
Directeur en IB-er worden in principe niet ingezet als vervanger.

