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• Lerarentekort 

 

Op dit moment moet ik constateren dat de school nog nooit zo vroeg al in het schooljaar 

te maken heeft met dreigende personeelstekorten met name daar waar het korttijdelijke 

vervangingen betreft. 

Dit alles heeft te maken dat de vervangingspool waar wij als school en Kans&Kleur bij 

aangesloten zijn nog nauwelijks personeel in dienst heeft die 

vervangingswerkzaamheden kunnen verrichten bij ziekmeldingen van vast personeel. 

Tekorten aan personeel primair onderwijs zoals die al wat langer spelen in de grote 

steden, komt steeds ook meer onze kant op. 

Vanzelfsprekend proberen we bij ziek meldingen zoveel mogelijk te komen tot interne 

oplossingen. 

Tot nu toe is het dan ook nog niet nodig geweest groepen naar huis te sturen. 

U kunt zich voorstellen dat bij een griepgolf, dan wel bij oplopende covid besmettingen, 

een situatie kan ontstaan dat het intern niet meer te regelen valt. 

Als school hebben we dan ook een protocol vervangingen bij ziekte, die indertijd ook op 

GMR niveau binnen de stichting vastgesteld is. 

 

De belangrijkste afspraken vanuit dit protocol en Trinoom specifiek zijn; 

1. Bij ziekmelding leerkracht wordt door de directeur direct in de vroege ochtend de 

Vervangerspool ingeschakeld. Op het moment dat er vervanging beschikbaar is wordt 

u als ouder/verzorger via een parro bericht hierover geïnformeerd door de 

teamleider. 

2. Wanneer geen vervanging beschikbaar, wordt er gekeken of via personele 

verschuivingen opvang voor die dag intern mogelijk is. 

3. Op het moment dat er intern geen vervanging mogelijk is, wordt de groep van de 

betreffende afwezige leerkracht die dag verdeeld over de andere groepen, rekening 

houdend met welke bouw c.s. 

4. Mocht de afwezige leerkracht ook de volgende dag nog ziek zijn en de situatie 

onveranderd is ten opzichte van het onder punt drie beschrevene, wordt u als 

ouder/verzorger gevraagd die dag uw kind/kinderen thuis te houden. 

5. Mocht de afwezigheid langer duren dan wat onder punt drie en vier beschreven staat  

komt er een roulatiesysteem met de parallel groepen waarbij om toerbeurt een groep 

thuisgehouden wordt. 

Hiermee voorkomen wij als school dat de lesuitval zoveel mogelijk beperkt blijft. 

 

 

http://www.trinoom.nl/
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Klik hier voor de meest recente beslisboom 

 

 

Cursus voor ouders van pubers: 

Iedereen kan soms wel wat ondersteuning gebruiken bij het opgroeien 

of opvoeden. Bijvoorbeeld wanneer je zorgen hebt over het gedrag van 

je kind, wanneer je beter wil begrijpen hoe social media werken of 

wanneer je gewoon even wil praten over wat je meemaakt. Dan kun je 

terecht bij MeerVoormekaar. Maar ook wanneer je met je 

opvoedervaring andere gezinnen wil helpen of wanneer je last hebt van 

(hang)jongeren, kun je bij ons terecht. 

 
  
 

Halloween 

https://www.boink.info/beslisboom
https://www.meervoormekaar.nl/

