
 

Vervangingsprocedure obs de Wjukslach 

Naar aanleiding van de (landelijke) problematieken rondom invalkrachten voor het basisonderwijs 

wordt in dit document de aanpak beschreven hoe wij als school omgaan met het inzetten van 

vervangers in het geval van ziekte of afwezigheid van een leerkracht. Dit is een richtlijn om 

duidelijkheid naar alle betrokkenen te verschaffen en inzicht te geven in de te nemen stappen.  

Het stappenplan vervanging van Stichting Comprix, gespecificeerd voor de Wjukslach, is als volgt: 

1. Een telefonische afwezigheidsmelding van de leerkracht vóór 07.00 uur aan de directeur. 

2. De directeur gaat op zoek naar vervanging via de vervangingslijst en tegelijkertijd zal worden 

gekeken naar de (extra) inzet van een eigen teamlid (duo collega, parttimer, ib’er, directeur). Indien 

beide mogelijkheden geen oplossingen bieden dan volgt stap 3.  

3. Opsplitsen van de leerlingen over andere groepen, mits dit mogelijk is in verband met de 

groepssamenstelling en rooster van de dag. Dit dient als een noodoplossing en zal niet meerdere 

dagen achter elkaar worden gedaan. Indien dit niet (meer) mogelijk is dan volgt stap 4.  

4. De groep mag de dag thuis blijven. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen vóór 08.30 uur een bericht in 

Social Schools. Wanneer dit zal worden gedaan blijft de school een mogelijkheid tot opvang bieden 

voor kinderen die niet thuis terecht kunnen. Dit heeft echter niet de voorkeur, maar kan worden 

gezien als noodoplossing.  

5. Bij meerdere dagen afwezigheid wordt per dag een andere groep  gevraagd om thuis te blijven, 

zodat niet één groep meerdere dagen onderwijs mist.  

De beschreven stappen zullen per ziektemelding/afwezigheidsmelding gevolgd worden. Dit betekent 

echter dat aan het vragen van eigen teamleden ook een grens zal zitten. Dit zal constant een 

overweging zijn die door de directie (in samenspraak met het team) zal worden gemaakt.  

We doen als team ons uiterste best om vervelende situaties te voorkomen en denken in alle gevallen 

mee om samen tot een oplossing te komen. Mocht in de nabije toekomst blijken dat deze stappen 

moeten worden aangepast zult u tijdig op de hoogte worden gesteld van de veranderingen.  

Mocht dit document aanleiding geven tot vragen, ideeën of opmerkingen, dan ben u van harte 

welkom om met de directeur hierover in gesprek te gaan.  
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