
Protocol bij geen vervanging zieke leerkracht 

 

Bij afwezigheid van een leerkracht doen we er alles aan om een goede oplossing te vinden voor de 

kinderen. In principe proberen we te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. 

Omdat het krijgen van vervanging niet altijd mogelijk is, is dit protocol opgesteld.  

Ziektedag 1 

De kinderen van groep 3 t/m 8 worden verdeeld over de andere klassen.  

Voor groep 1 en 2 ligt dit anders. Ouders wordt gevraagd de leerlingen thuis te houden. Met daarbij 

de opmerking dat er in geval van opvangproblemen contact opgenomen kan worden met school.   

Ziektedag 2 

De leerlingen van de groep van de zieke leerkracht blijven thuis. Ouders worden aan het einde van 

de eerste ziektedag geïnformeerd (uiterlijk vóór 17.00 uur). Dus u weet ‘s avonds of uw kind de 

volgende dag ‘vrij’ is, waardoor u de tijd heeft om opvang te regelen. Met daarbij de opmerking dat 

ouders in het geval van opvangproblemen contact mogen opnemen. Die leerling kan die dag in een 

andere groep worden opgevangen.  

Eventuele volgende dagen 

Een andere groep gaat naar huis, met bovenstaande aandachtspunten.  

Ouders en verzorgers zullen via de mail of Parro op de hoogte gebracht en gehouden worden over 

dat er geen vervanging is en/of een andere oplossing mogelijk is bij afwezigheid van een leerkracht.  

 

Voor de leerkrachten: 

• Zorg voor een goede planning, duidelijk voor iedereen. Noteer duidelijk op de dagplanning 

wat er wel en niet is gebeurd van de lesstof. En eventuele andere bijzonderheden. 

• Zorg dat de klassenmap altijd actueel is.  

• In de klassenmap zit een lijstje met welke leerlingen bij afwezigheid én geen invaller naar 

welke klas kunnen. Iedere groep is verdeeld in drie sub-groepjes. Deze verdeling zit in de 

groepsmap bij het invallersformulier. 

• Wanneer groep 1 en 2 thuis blijft wegens ziekte, worden kinderen/ouders die het niet 

hebben gelezen opgevangen door Lize of Ilona.  

 

Verdeling: 

• Groep 1/2: Naar huis. 

• Groep 3 t/m 8: In het geval van ‘geen invaller’ wordt de betreffende groep verdeeld over de 

drie groepen die er op dat moment wél zijn. 

Op maandag tot en met woensdag kan het zijn dat een deel van de groep wordt opgevangen 

door juf Ellen, onze onderwijsassistent. Dit zal echter alleen bij ziektedag 1 zijn.  

→ Bij ziekte in groep 3/4 doet Ellen groep 4, groep 3 naar groep 1/2. 

→ Bij ziekte in groep 5/6 doet Ellen groep 5, groep 6 wordt verdeeld.  

→ Bij ziekte in groep 7/8 doet Ellen groep 8, groep 7 wordt verdeeld.  

  


