
Uitgangspunt voor KC Leander is
KWALITEIT EN CONTINUITEIT

van het onderwijs

Stappenplan

- Er wordt bij ziekte een vervanger aangevraagd bij de invallerspool Ingenium;
- Wanneer er geen vervanger is, dan wordt uit de lijst van leerkrachten die zich daarvoor 
   aangemeld hebben een collega gevraagd om te vervangen; 
- Mocht er geen collega beschikbaar zijn, dan vragen we een oud-collega of een ouder (met 
  onderwijsbevoegdheid) uit de ouder-invallerspool;
- Als ook daar geen vervanging beschikbaar is volgt de directie het protocol zoals aangegeven op 
  deze kaart. 
- Bij een tweede vervangingsperiode wordt rekening gehouden met genomen maatregelen  
   tijdens de eerste periode.
 

Afspraken

- Wanneer er leerkrachten doorgeschoven moeten worden besluit de directie wie in welke 
   unit /  groep ingezet wordt; 
- Leerkrachten met een speciale taak (directie – interne begeleiding – vakleerkracht 
  unitcoördinator) worden op een werkdag niet in een groep ingezet; 
- Zij kunnen wel aangeven dat ze op een vrije dag extra willen werken; 
- Onderwijsassistenten worden niet binnen een andere unit ingezet; 
- Een interne vervanging mag niet leiden tot een probleem in een andere unit/groep; 
- Leerkrachten zorgen voor een overzichtelijke weekplanning / EHBI-programma
- Ook de groepsmap is up-to-date; 
- Ouders worden, zodra mogelijk, ingelicht over te nemen maatregelen. 
 

Opmerkingen

- Op vrijdag gaan de lessen van de vakdocenten altijd door. Anders valt voor de hele school het 
   rooster in elkaar. (Angela vervangt Astrid, Petra vervangt Michelle, Maartje vervangt Annemarie) 
- Als kinderen thuis blijven omdat er geen vervanging is en ouders hebben geen opvang: 
  Dan verdelen we de kinderen over de unit. In noodgevallen (bij een heel groot aantal kinderen) 
  dan zetten we de OA in om de groep op te vangen. 
- Wat als een leerkracht een ziek kind heeft? Van de leerkracht wordt gevraagd om het thuis zo 
  goed mogelijk op te lossen met oppas. Lukt dit niet dan overleg met directie. 
- Binnen de unit zaken regelen. Niet van een andere unit kinderen naar huis als daar het probleem 
  niet speelt. 
- Kijken naar mogelijkheden als iemand voor langere tijd thuis komt te zitten.

Stappenplan is voor de eerste dagen.
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2020-2021 - unit 1-2 

1e dag: Wanneer de leerkracht ziek is en er is geen vervanging, dan blijft de groep van de
zieke leerkracht thuis 
2e dag: Een andere groep 1/2 gaat naar huis. Betreffende leerkracht vervangt in de groep
van de zieke collega; 
3e dag: De derde groep gaat naar huis. De groepsleerkracht vervangt de zieke collega; 
4e en volgende dagen beginnen we weer bij dag 1. 
 

2020-2021 - unit 3-4 

Wanneer één leerkracht ziek is en er is geen vervanging: 
1e dag: Als de leerkracht van groep 3 ziek is, gaat de hele groep 3 naar huis Als een
leerkracht van groep 4 ziek is, gaat de helft van groep 4 naar huis, eerste helft leerlingen
volgens alfabet. 
2e dag: Als de leerkracht van groep 3 ziek is, gaat de eerste helft van groep 4 naar
huis. Als een leerkracht van groep 4 ziek is, gaat de helft van groep 4 naar huis, tweede
helft leerlingen volgens alfabet. 
3e dag: Als de leerkracht van groep 3 ziek, gaat de tweede helft van groep 4 naar huis.
Als een leerkracht van groep 4 ziek is, is mogelijk de andere leerkracht op de 3e dag aan
het werk en zijn er voldoende leerkrachten. 
4e en volgende dagen geen vervanging, dan beginnen we weer bij dag 1. 
 

2020-2021 - unit 5-8 

Bij één leerkracht ziek en er is geen vervanging: 
1e dag: Er gaat een halve groep naar huis, eerste helft leerlingen volgens alfabet. 
2e dag: De andere helft van de groep gaat naar huis, tweede helft leerlingen volgens
alfabet 
3e dag: De eerste helft van de andere jaargroep gaat naar huis. 
4e dag: De tweede helft van de andere jaargroep gaat naar huis. 
5e dag: Weer als de eerste dag
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