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Protocol CBS De Fontein Vervanging bij ziekte                            

Inleiding  
Het vinden van vervanging bij ziekte van leerkrachten in het basisonderwijs is een toenemend probleem. In 
de nabije toekomst zal dit probleem alleen maar groter worden, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.   
Een eerste stap in de goede richting is het instellen van een 'Centraal Meldpunt Vervanging' van het 
bestuur of meerder besturen gezamenlijk. Dit heeft onze vereniging gedaan. Inval wordt via bureau SLIM 
geregeld. Dit bureau is gevestigd in Groningen.   
Het hieronder beschreven beleid geeft u een overzicht van de stappen die genomen moeten en kunnen 
worden bij ziekte of verlof van een van de leerkrachten.   
  
Beleid bij ziektevervanging  
De directie wordt benaderd door de zieke leerkracht en neemt contact op met bureau Slim. Zij beschikken 
over invallers en meer dan 500 basisscholen zijn bij hen aangesloten. Bureau Slim  probeert een invaller 
ter bemiddelen voor de zieke leerkracht. Mocht deze er niet zijn dan wordt de directie geïnformeerd. 
Vervolgens kan de directeur onderzoeken of er (eigen) parttime leerkrachten of leerkrachten van de andere 
scholen van het bestuur bereid zijn in te vallen.  
  
Wanneer bureau Slim en de directie niemand vinden  
Andere mogelijkheden om tot een oplossing te komen moeten overwogen worden.  

• Verschuiving als er wel een onderbouwvervanger beschikbaar is. Er wordt dan intern gewisseld.   

• De groep verdelen over andere groepen. (maximaal voor een dag en alleen als het redelijkerwijs 
mogelijk is.)  

Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan blijft de betreffende groep thuis, 
volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de volgende afspraken:   

• Leerlingen zijn de dag vrij. Voor de leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen de 
 school de opvang in een andere groep geregeld.  

• Is er in uiterste geval voor meerdere dagen geen inval beschikbaar, dan zullen de groepen om  de 
beurt een dag thuis zijn.  

•  

Organisatie  

CBS De Fontein maakt gebruik van de klasseapp en Parnassys, om ouders snel te informeren.  
De schoolleider en de intern begeleider zijn in principe niet voor vervanging beschikbaar tenzij geplande 
werkzaamheden een verschuiving toestaan.  
Dit protocol wordt verspreid onder ouders en is te vinden op de website van de school. Andere 
mogelijkheden kunnen worden benut als dat redelijkerwijs mogelijk is. Of het onderwijskundig enigszins 
verantwoord is, hangt af van vele factoren. Dat is ter beoordeling van de schoolleider. De samenstelling 
van de groep(en) kan aanleiding zijn hier niet voor te kiezen.  
  
De eerste ziektedag is veelal pas diezelfde morgen bekend. Gebruik van de klasseapp is noodzakelijk.  

De hoofdinspectie staat op het standpunt, dat wanneer men een groep naar huis stuurt omdat er geen 
vervanging is, men moet kunnen aangeven zijn uiterste best te hebben gedaan om een invaller te krijgen of 
iets anders te regelen voor de groep. De uren hoeven daarom op een later moment niet te worden 
gecompenseerd.   
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