
 
Werkwijze bij geen vervanging bij afwezige leerkracht   

(bijlage bij de brief van het schoolbestuur inzake corona) 
 
Bij afwezigheid van een leerkracht doen we er alles aan om een goede 
oplossing te vinden voor de kinderen. Dat geldt zowel voor de 
leidinggevenden van de scholen als voor onze organisatie, die mede 

daarom de invalpool heeft vergroot. In principe proberen we te voorkomen dat kinderen naar huis 
moeten worden gestuurd.  
Omdat het krijgen van vervanging niet altijd mogelijk is, zoals we dat willen en opvangen niet altijd 
mogelijk is, is dit protocol opgesteld. Hiermee weten zowel ouders als leerkrachten hoe ze moeten 
handelen. 
 
Stappenplan: 

1. Een leerkracht meldt zich af ➔ er wordt vervanging aangevraagd. 
2. Vervanging lukt niet ➔ er wordt getracht een collega (evt. van een andere school) te krijgen 

die die dag niet werkt. 
3. Dit lukt niet ➔ er wordt gekeken naar LIO-ers (leraar in opleiding), bevoegde ouders of 

onderwijsassistenten. Voor betreft inzetbaarheid altijd ter beoordeling van de directeur. 
4. Dit lukt niet ➔ we onderzoeken of we de groep kunnen verdelen over andere groepen (Kan 

het v.w.b. aantallen? Verstoort het andere groepen niet te veel? Is het voor een dag of gaat 
het om meerdere dagen? Dit ter beoordeling van de directeur of schoolleider). 

5. Dit lukt niet ➔ de groep wordt naar huis gestuurd (en ouders wordt verzocht opvang te 
regelen): 
 

Dit laatste gaat als volgt: 
1. De ouders/verzorgers krijgen een Parro-bericht dat er geen vervanging of andere 

oplossing mogelijk is. 
2. Ouders/ verzorgers worden verzocht binnen een uur te reageren met het antwoord op 

de vraag of het kind thuis opgevangen kan worden. (tot die tijd verlaat geen enkel kind 
de school). 
Indien een ouder het Parro-bericht wel heeft gelezen (dat kunnen we zien) en niet 
reageert, gaat de school er van uit dat er opvang is. 
Als ouders/verzorgers antwoorden dat naar huis komen mogelijk is of niet reageren op 
het bericht dat wel gelezen is, gaat een kind naar huis (vanaf groep 5) of wordt het 
opgehaald (groepen 1 tot en met 4). 

3. Als ouders/ verzorgers niet reageren wordt het in ons systeem bekende “noodnummer” 
gebeld voor overleg. 

4. Mocht naar huis gaan niet lukken, dan blijven kinderen op school en worden de 
kinderen verdeeld over de groepen. 

5. Het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad worden over de situatie ingelicht. 

 
Afwezigheid van leerkracht of kind bij corona. 
Als leerkrachten verkouden zijn of andere klachten hebben, moeten ze thuis blijven. Dat kan ook bij 
het wachten op een test of testuitslag.  
Als er geen vervanging kan worden geregeld en een groep naar huis moet worden gestuurd, kan een 
leerkracht mogelijk thuisonderwijs geven aan de groep via Microsoft Teams. We maken dat dan 
bekend via Parro. 
 
Kinderen die in deze coronatijd thuis moeten zitten i.v.m. klachten (en dus wel aan de slag kunnen), 
kunnen voor een deel hun werk van school thuis doen. 
Het noodzakelijke werk kan in principe kan dezelfde dag worden gebracht door een medeleerling of 
gehaald door een ouder.  
Het kan ook via de digitale weg worden bezorgd (dit hangt af van het feit of uitgevers daar weer aan 
willen meewerken, zoals in het voorjaar het geval was). 
Daarnaast zal vanaf groep 3 op Microsoft Teams staan wat er die week staat te gebeuren in de groep. 
De inlogcodes worden aan de kinderen / ouders verstrekt. Ook kunnen ouders evt. I-pads of laptops 
van school lenen als er thuis geen voor handen is.   
 


