Protocol noodplan vervanging
Ziektevervanging
•

•

Eerste doel is om bij ziekte een bevoegde leerkracht in te zetten als vervanger:
- De Locatie coördinator meldt de zieke bij het stafbureau
Er wordt gekeken naar een invaller die op de invallerslijst van OPONOA staat
Of
- Er wordt een zittende parttimer van de eigen school ingezet
Of
- Er wordt een zittende parttimer van een andere school binnen het bestuur OPONOA
ingezet.
Als het niet mogelijk is om een bevoegde leerkracht in te zetten kan ervoor gekozen worden
om de vervanging te laten doen door:
- Een bevoegd leraar ondersteuner
- Een onderwijsassistent
- LIO-stagiaire ( PABO- student in de laatste stageperiode voor afstuderen)

Eerste dag geen vervanging
•

•

De Locatiecoördinator zorgt altijd voor een oplossing zodat de kinderen niet naar huis
worden gestuurd zonder dat de ouders een dag de tijd hebben gehad om een oplossing te
vinden.
Oplossingen die kunnen worden toegepast, bij de eerste dag geen vervanging:
- Leerlingen verdelen over andere groepen
- Leraar ondersteuner voor de klas
- Een onderwijsassistent voor de klas
- LIO-stagiaire van eigen school voor de klas

Tweede en volgende dag(en) geen vervanging: interne reorganisatie of kinderen naar huis
•
•

•

•

De Locatiecoördinator maakt de afweging of een interne reorganisatie mogelijk is of dat een
groep kinderen thuis blijft.
Randvoorwaarde:
- De Intern begeleider of Locatie coördinator worden in principe niet ingezet voor vervanging
om essentiële taken in de school niet in gevaar te brengen.
Voor de G.A. van der Lugtschool wordt een afweging gemaakt of opvang mogelijk is.
- Personeel alleen extra uren laten werken op basis van vrijwilligheid
- Personeel eventueel naar een andere groep na overleg in het team
- Verdelen van groepen zoveel mogelijk voorkomen
Om een groep naar huis te sturen , moet het volgende geregeld zijn:
- Een rooster maken van groepen die naar huis worden gestuurd zodat niet steeds dezelfde
groep thuis is. Dit betekent ook dat deels interne oplossingen gecombineerd moeten worden
met het naar huis sturen van kinderen.
- Een groep mag maximaal 1 tot 2 dagen per week naar huis worden gestuurd.
- De Locatiecoördinator geeft door aan bestuur en directeur onderwijsteam (deze zullen evt.
voor verdere melding zorgen welke groepen op welke dagen naar huis wordt gestuurd).

Protocol bekend maken bij ouders en opnemen in de schoolgids en website.
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