
 

Protocol zieke leerkracht  

De hieronder beschreven stappen zijn school specifieke afspraken van De Vlieger. 

Het vinden van vervanging bij ziekte van leerkrachten in het basisonderwijs is een 

toenemend probleem aan het worden. Ook binnen onze organisatie komt het voor dat de 

schoolleiding geen vervangers kan vinden. Wanneer er een leerkracht ziek is streven wij 

ernaar het onderwijs zo normaal mogelijk door te laten gaan. Dat kan gewaarborgd worden 

als er een invalleerkracht beschikbaar is. Uitgangspunt is altijd om lesuitval te voorkomen.  

Stappen die op onze school genomen worden bij ziekte of verlof van een van de 

leerkrachten.  

1. Bij ziektemelding van een leerkracht wordt door de directie ingeschat hoe lang de 

vervanging noodzakelijk zal zijn. 

2. Er wordt een vervanger gezocht uit de basispool of flexpool. Indien er geen invaller 

beschikbaar is wordt er binnen het team gezocht naar vervanging. Indien dit niet 

kan, wordt er bij collega directeuren navraag gedaan. 

3.  Indien er een Pabostagiaire (3e-4e jaar) aanwezig is, mag deze de groep overnemen 

onder toezicht van een directielid of een leerkracht van de school waarmee wordt 

afgesproken dat hij/zij toezicht houdt. 

4. Indien verschuiving van tijd mogelijk is en de geplande werkzaamheden verschuiving 

toestaan, zal gekeken worden of de inzet van ambulant personeel, zoals de Interne 

begeleider, een leerkracht met speciale taken of de directie, mogelijk is.  

Geen vervanging gevonden 

Indien er geen vervanging gevonden kan worden zullen wij tot de volgende oplossing over 

gaan: De eerste dag zonder invaller zullen wij proberen de leerlingen te verdelen over de 

groepen. Bij het verdelen wordt gekeken in welke groepen dat het beste kan. De school zal 

dit bewust een dag zo doen. Er is dan tijd om naar andere oplossingen te zoeken. Zo kunnen 

de ouders (van alle betrokken leerlingen) deze dag (schriftelijk) op de hoogte worden 

gebracht van het invallersprobleem.  

Bieden de voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zal eerst de 
betreffende groep worden thuisgelaten. In eerste instantie is dit voor een periode van 
maximaal een dag. De ouders worden via Social Schools op de hoogte gesteld (al vanaf de 
eerste dag van de afwezigheid van de desbetreffende collega). 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.  
Indien er sprake is van een langere periode zonder invallers dan zal worden overgaan op het 
naar huis sturen van meerdere groepen op verschillende dagen van de week 
(wisselsysteem). Hiermee wordt voorkomen dat niet steeds dezelfde groep thuis dient te 
blijven. Dit om zoveel mogelijk lesuren voor alle groepen te waarborgen en lesuitval te 
minimaliseren. Ook hiervan worden ouders tijdig schriftelijk geïnformeerd.  
Mochten er meerdere zieke leerkrachten zijn, dan wordt het onmogelijk de groepen te 

verdelen. Het naar huis sturen van een groep wordt altijd door de directie van de school 

gemeld aan het  Bestuur.  

    ----------------------------------------------- 


