Vervanging van leerkrachten
Zoals wellicht bekend vanuit de media en ook naar aanleiding van eerdere berichtgeving
vanuit onze stichting is de krapte op de arbeidsmarkt voor leraren PO (maar ook VO) zo
nijpend dat het in geval van ziekte van leerkrachten steeds vaker voorkomt dat hiervoor geen
vervanging geregeld kan worden. Wanneer er bij de school van uw kind zich een dergelijke
situatie dreigt voor te doen, is hieronder beschreven hoe de school daarmee om zal gaan. Wat
betekent het voor uw kind wanneer de groepsleerkracht ziek is. Als de juf of meester
van uw kind ziek wordt of om een andere reden afwezig is en vervangen moet worden, zal de
school er alles aan doen om het onderwijs voor uw kind te waarborgen. Om zoveel
mogelijk continuïteit en kwaliteit te waarborgen heeft Wijzers in onderwijs een “flexpool”
ingericht. In deze pool zijn leerkrachten benoemd, die als vervanger op de scholen van
Wijzers in onderwijs functioneren. We werken samen met vijf andere besturen in de regio
Midden Limburg voor het organiseren van vervangingen. Indien we geen eigen vervanger
kunnen vinden, kunnen we een beroep doen op de “flexpool” van de andere besturen. Helaas
kunnen we hiermee niet alle vervangingen (piekmomenten) oplossen en worden we
gedwongen tot het nemen van andere maatregelen.
Het kan zijn dat er dus maatregelen genomen moeten worden zoals beschreven in de bijlage.
Deze maatregelen gelden voor alle Wijzers in onderwijs-scholen en worden ook in
de volgorde, zoals vermeld, genomen. Het zijn maatregelen die we liever niet nemen en met
grote inspanning van alle medewerkers zolang mogelijk proberen te vermijden. Het
verdelen van leerlingen over andere groepen leidt tot kwaliteitsverlies en kan niet lang in
stand gehouden worden. Het thuis houden van kinderen is uiteraard de laatste maatregel die
we willen nemen.
Samengevat: we doen ons uiterste best vervangingen goed te regelen, maar het kan soms
voorkomen dat we moeten kiezen voor een minder ideale oplossing.
Afspraken
a. Bij ontvangst van melding van afwezigheid van een leerkracht wordt vervanging gemeld bij
de vervangingsmanager. Er wordt gezocht naar vervanging binnen de eigen flexpool.
b. Als dit niet lukt dan wordt contact gezocht met de pool van de samenwerkingsbesturen in
Midden Limburg.
c. Wanneer al deze stappen doorlopen zijn en het niet mogelijk is om de kinderen op school te
houden, dan wordt door de school verzocht de kinderen thuis te houden. Dit is
wel de laatste noodgreep, omdat het dan gewoon niet meer anders kan.
We doen dit als volgt:
a. De leerlingen van de groep van de afwezige leerkracht worden voor de eerste volle dag,
opgevangen binnen de school.
b. Indien in de loop van de dag blijkt dat er nog geen oplossing is voor de vervanging dan
wordt de volgende dag een groep naar huis gestuurd. De ouders worden via ouderportaal op
de hoogte gebracht. De directie zal blijven proberen om vervanging te regelen.
c. Bij een volgende dag wordt wederom een groep naar huis gestuurd. Ouders worden via
ouderportaal op de hoogte gebracht.
Mocht blijken dat de vervanging alsnog geregeld kan worden, dan worden de betreffende
ouders hiervan via ouderportaal op de hoogte gesteld en komen de leerlingen de daarop
volgende dag gewoon weer naar school.

