Vervangingsprotocol Brede School Lodijke
Wanneer leerkrachten ziek of om andere redenen afwezig zijn, proberen we voor een oplossing te
zorgen in de vorm van vervanging. Dit doen we volgens vaste stappen die hieronder omschreven
zijn.
Een collega meldt zich ziek of om andere reden afwezig;
1. We vragen vervanging aan in ons vervangingssysteem ‘Leswerk’. Indien deze vervanging niet
beschikbaar is;
2. kijkt de directie of de vervanging intern opgelost kan worden door een ambulante collega. Indien
dit niet mogelijk is;
3. vraagt de directie collega’s die parttime werken, of ouders met lesbevoegdheid, de vervanging
op zich te nemen. Indien dit niet mogelijk is;
4. kijkt de directie of het mogelijk is de groep op te splitsen over andere groepen. Indien dit niet
mogelijk is;
5. besluit de directie dat de groep geen les krijgt en thuis moet blijven. De directie informeert de
MR, het CvB en de ouders hierover.
Op basis van bovenstaande zijn de volgende afspraken van toepassing:
1. Interne begeleiding en directie vangen kortdurende vervanging op, die slechts een uur per keer
in beslag neemt.
2. Opsplitsen van groepen; een groep wordt maximaal twee dagen achtereen opgesplitst.
3. Per plein kan maximaal een groep opgesplitst worden.
4. We kennen de volgende pleinen:
a. plein groepen 1/2 – 3 - 4
b. plein groepen 5 - 6
c. plein groepen 7 - 8
d. plein groepen X, Y, Z
5. Een leerkracht mag maximaal twee dagen in de week een groep leerlingen van een opgesplitste
groep ontvangen.
6. Indien er na twee dagen voor een opgesplitste groep nog geen vervanging beschikbaar is, gaat
deze groep één dag naar huis omdat de leerlingen al twee dagen opgesplitst zijn.
7. Een groep is maximaal twee dagen aaneensluitend thuis behalve de groep die al twee dagen is
opgesplitst. Indien nodig rouleren we daarna groepen om thuis te blijven en komen leerkrachten
voor andere groepen te staan.
8. Bij twee of meer afwezige leerkrachten binnen één plein wordt er niet opgesplitst maar worden
de betreffende groepen naar huis gestuurd.
NB. Iedere groep heeft een noodplan op de server staan. Het noodplan is ook met leerlingen
besproken. Het noodplan voorziet erin dat de leerlingen met vaste groepjes verdeeld worden over
de andere groepen binnen hun plein.
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