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Ziekmelding en inval
Is een leerkracht ziek, dan worden de volgende stappen gezet:
1. Is er een leerkracht ziekgemeld, dan wordt een aanvraag voor een invaller
uitgezet bij het mobiliteitscentrum. In principe doet de directeur dit. Om de gang in de
vervanging te houden en de kans op invulling te vergroten kan het ook zijn dat de
vervangingsaanvraag al wordt uitgezet op het moment dat een collega nog nadenkt of
hij/zij dit wil opvangen.
2. Indien er geen invaller beschikbaar is, wordt de vraag om in te vallen intern uitgezet aan eigen collega’s. Hiervoor
worden enkel collega’s benaderd die hebben aangegeven
hiervoor beschikbaar te zijn.
Notabene: ambulant personeel wordt bij toerbeurt ingezet indien mogelijk.
3. Er wordt een werelddocent aangevraagd via Semko, de organisatie waar Brigantijn bij is aangesloten.
Geen invaller beschikbaar voor kortdurende afwezigheid leerkracht
Is er geen invaller beschikbaar dan geldt het volgende:
▪ Op de eerste dag mag een groep niet naar huis gestuurd worden. Dat betekent dat de
kinderen zullen worden opgedeeld. In iedere klassenklapper zit een verdeeloverzicht
van de kinderen uit de groep. Op die manier hoeft dit niet op de laatste nippertje nog
bedacht te worden. Bij verdeling worden de kinderen zoveel mogelijk in de eigen
bouw/gang geplaatst.
▪ Bij verdeling worden ouders/verzorgers via Social Schools zo snel als mogelijk is
geÏnformeerd.
▪ Is er de tweede dag voor dezelfde groep weer geen invaller dan worden de
ouders/verzorgers middels een digitale brief dringend verzocht om hun kind zelf op te
vangen of daar iets voor te organiseren. Lukt het ouders/verzorgers niet om dit te
doen, dan wordt hun kind met werk in een andere groep geplaatst. Een intern
begeleider of de directeur vangt deze kinderen ’s ochtends in het groepslokaal op.
▪ Volgt er een derde dag voor eenzelfde groep waarop er geen vervanging beschikbaar
is, dan worden ouders/verzorgers van een andere groep middels digitale brief
benaderd om hun kinderen zelf op te vangen. In de brief wordt kort uitgelegd dat de
‘pijn’ verdeeld wordt omdat het voor niemand van belang is als afwezigheid van een
leerkracht steeds dezelfde groep treft. De leerkracht van de groep die thuis blijft,
verzorgt de lessen in de groep van de afwezige leerkracht. Hiervoor is het prettig als er
een ‘noodprogramma’ of wat handreikingen/tips in de klassenklapper zitten.
▪ Volgt er hierna nóg een dag waarop geen vervanging beschikbaar is, dan gebeurt
hetzelfde als bij de vorige stap, maar dan voor een andere groep en leerkracht. Een
vaste leerkracht vervangt dus nooit langer dan één dag de groep van een collega.
Zodra bekend wordt dat er geen invaller beschikbaar is, wordt het team hierover z.s.m. via
Social Schools geïnformeerd. Op die manier kan iedereen tijdig rekening houden met het dan
geldende scenario.
Langdurige afwezigheid leerkracht
Bij langdurige afwezigheid van een leerkracht wordt altijd meteen gezocht naar een structurele
oplossing. Het dagelijkse MMO en indien mogelijk de betreffende bouwcoördinator worden
hierbij betrokken.

