
Protocol Vervanging 

Wanneer een leerkracht ziek is of recht heeft op een verlofdag kunnen wij als school een beroep 

doen op de invallerspool. Primenius heeft ca 5% van zijn personeel in dienst van het RTC (regionaal 

transitie centrum). De overige besturen uit de provincie hebben dezelfde constructie. 

Wanneer er een invaller nodig is zal in eerste instantie gekeken worden of iemand uit ons team die 

die dag niet werkt kan en wil invallen. Als dit niet lukt zal er een invaller uit de pool van ons eigen 

bestuur ingezet worden. Zijn alle eigen mensen al ingezet dan komt er iemand uit de pool die bij een 

ander bestuur in dienst is. 

Als alle Poolers ingezet zijn wordt er een beroep gedaan op de invallers die in de “kaartenbak” van 

SLIM zitten. Deze mensen hebben dus nog geen aanstelling. 

Als ze bij ons invallen dan wordt dit voor iedere invalsaanvraag als een contract gezien. Slim 

controleert of er verplichtingen aan deze mensen ontstaan in verband met de Wet Werk en 

Zekerheid. 

Een jaar geleden was de slagingskans voor het vinden van een invaller 98%, dit is nu teruggevallen 

naar 75% in het Noorden van het land. In het westen is dit ca 50%. De oorzaak is tweeërlei. Er is een 

gebrek aan invallers, en daarbij mogen ze maar een beperkt aantal keren invallen voor een bestuur 

alvorens ze er minimaal 6 maanden uit moeten blijven. 

Aanvraag verlof 

Indien een leerkracht verlof vraagt, is dit meestal al ruim van te voren bekend en kunnen we een 

beroep doen op de invalpool. Vaak lukt dit ook wel. Onbetaald verlof wordt alleen toegekend als er 

een vervanger is gevonden. 

Ziekte is iets wat je meestal pas ’s ochtends in de gaten hebt op het moment dat je opstaat. 

Leerkrachten moeten voor 7.00 ’s morgens contact opnemen met de directeur om zich ziek te 

melden. De directeur neemt dan onmiddellijk contact op met de eventueel beschikbare mensen uit 

het team om te kijken of we het intern kunnen oplossen. Indien dit niet lukt wordt er gebeld met 

SLIM Personeelsbemiddeling die direct gaat kijken of er iemand beschikbaar is.  

Als het niet lukt om te bemiddelen zullen we het als team zelf op moeten lossen. Hiervoor zijn 

diverse mogelijkheden: 

1. Inzet van de onderwijsassistent die dan haar hulpprogramma van die dag moet laten 

vervallen. 

2. Inzet van een eventueel ambulante leerkracht, die dan de taken die voor die dag stonden 

moet uitstellen/afstellen. 

3. Groepen onder verantwoordelijkheid van 1 leerkracht met de tussendeur open. 

4. Kinderen verdelen over de diverse klassen. 

 

Ad 1. De onderwijsassistent wordt dit jaar met name ingezet op de groepen 3 en 4. Dit omdat dit de 

grootste groepen zijn en heel veel verschillende niveaus in de deze groepen zitten. Op het leerplein 

werken iedere ochtend steeds ca 20 leerlingen die op hun eigen niveau hulp krijgen en spelend aan 

het leren zijn. Als de onderwijsassistent ingezet moet worden om in te vallen, kan dit geen doorgang 

vinden en moeten de leerlingen meedoen in het programma van de groep. 



Ad.2 Twee leerkrachten  zijn ieder een dag vrijgeroosterd voor het overnemen van bepaalde 

directietaken. Op deze dagen bereiden ze diverse zaken voor en werken ze beleid uit. Indien ze 

moeten invallen, stagneert deze ontwikkeling. 

Ad.3  Twee groepen onder de verantwoordelijkheid van 1 leerkracht is mogelijk vanaf groep 5. De 

kwaliteit van het onderwijs is dan echter niet op het niveau dat we willen en de leerkracht heeft dan 

geen mogelijkheid om verlengde instructies te geven. 

Ad4 Wanneer we kinderen over meerdere groepen verspreiden, zullen deze leerlingen zelfstandig 

aan opdrachten moeten werken en is er meer sprake van opvang, dan van onderwijs. Daarbij 

verstoort het ook de lessen in de overige groepen waarin de kinderen worden ondergebracht. 

Het voorstel is dan ook om bij ziekte, waarbij we geen vervanging kunnen krijgen, de groep maximaal 

1 dag zelf op te vangen. Indien de leerkracht de dag erop ook nog ziek is en er is nog steeds geen 

invaller te krijgen, zal uiterlijk om 19.00 uur ’s avonds de ouders op de hoogte worden gesteld van 

het feit dat er geen leerkracht beschikbaar is en de kinderen om die reden thuis dienen te blijven. 

Indien één groep vaker dan twee keer per jaar een dag thuis moet blijven, zal er andere klas 

aangewezen worden, om zo de druk te verspreiden over de 16 groepen. 

Dit protocol zal jaarlijks met de MR geëvalueerd en bijgesteld worden. 
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