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Onderwerp: Informatiebrief vervanging bij ziekte 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Het nijpende lerarentekort zal jullie vast niet zijn ontgaan. Nu is de formatie op de Pikeloer voor dit 
schooljaar rond, maar het kost veel moeite om (tijdelijke) vacatures in te vullen. Daarbij merken we 
dat vervanging bij ziekte momenteel een groot probleem is. Hierover willen we jullie graag 
informeren, zodat voor een ieder helder is welke stappen er worden gezet. 
 
Achtergrondinformatie hoe dit voor ons als school in zijn werk gaat: 

Wanneer een leerkracht ziek is, doen we een verzoek bij de invalpool van Gearhing, de stichting waar 
onze school onder valt. Momenteel zijn in deze invalpool enkele leerkrachten actief die invallen bij 
ziekte of afwezigheid. Gezien het lerarentekort is het moeizaam om deze pool verder aan te vullen. 
Gearhing heeft daarin een samenwerking met andere besturen die eveneens een invalpool hebben. 
We hoeven vast niet uit te leggen dat ook die aantallen schrijnend zijn en vaak al benut worden 
binnen de eigen stichtingen. Daarom hebben we een zogeheten ‘noodplan’ opgesteld, dat in werking 
gaat wanneer er geen vervanging beschikbaar is. 
 
Wanneer er geen leerkracht is om in te vallen, gaat het noodplan in werking: 

-Stap 1, de 1e dag dat er geen vervanging is: We zoeken binnen de school naar een passende 
oplossing. Hierbij kan het zijn dat de kinderen worden verdeeld over andere groepen. Ook kan het 
zijn dat een aanwezigen onderwijsassistent of extra leerkracht (voor zorgbegeleiding) zal worden 
ingezet om in te vallen in de groep waar ziekte is. Dit betekent dat het splitsen van de groep of de 
zorgbegeleiding op die dag daardoor niet door zal gaan. Zie volgende pagina de concrete invulling 
van stap 1 op de Pikeloer. 
 
-Stap 2, vanaf de 2e dag dat er geen vervanging is: We wegen af of een interne reorganisatie 
mogelijk en wenselijk is. Wanneer dit niet het geval is, zullen een of meerdere groepen niet naar 
school kunnen en blijven dus noodgedwongen thuis. 
 
Via Klasbord en de mail proberen we tijdig te communiceren wanneer stap 1 in werking is gezet 
zodat ouders/verzorgers er rekening mee kunnen houden dat het mogelijk is dat groepen kinderen 
de volgende dag niet naar school kunnen. Dit geldt uiteraard ook voor stap 2.  
 
Wij zien zelf ook in dat beide stappen van het noodplan niet wenselijk zijn en ten koste gaan van de 
onderwijskwaliteit. We hopen deze dan ook niet in te hoeven zetten. 
Toch zien we dat collega’s steeds langer doorgaan wanneer zij niet fit zijn, het noodplan zien we als 
een maatregel om hierop voorbereid te zijn, zowel voor ouders/verzorgers als voor ons als team. 
 
Team de Pikeloer 
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Concrete invulling stap 1 (zonder vervanging): 

Bij ziekte leerkracht onderbouw: 
 

Dag ziekte leerkracht Gevolg leerlingen 

Maandag – gr. 1-3 Groep 1/2 gaat naar huis, bovenbouwleerkracht neemt groep 3 over. 
Opvang totdat de ouders de leerlingen komen ophalen. 

Dinsdag – gr. 1-4 Onderwijsassistent neemt groep 1 t/m 4 over 

Woensdag – gr. 1-3 Groep 1/2 gaat naar huis, bovenbouwleerkracht neemt groep 3 over. 
Opvang totdat de ouders de leerlingen komen ophalen. 

Donderdag – gr. 1-4 Onderwijsassistent neemt groep 1 t/m 4 over 

Vrijdag – gr. 1/2 
(eigen leerkracht) 

Leerlingen naar huis, i.v.m. vrijdagsamenwerking. Opvang door 
peuterleidsters totdat de ouders de leerlingen komen ophalen. 

 
Bij ziekte leerkracht middenbouw: 
 

Dag ziekte leerkracht Gevolg leerlingen 

Maandag – gr. 4-6  Groep 4 gaat naar de onderbouw, groep 5/6 naar de bovenbouw 

Woensdag – gr. 4-6 Groep 4 gaat naar de onderbouw, groep 5/6 naar de bovenbouw 

 
Bij ziekte leerkracht bovenbouw: 
 

Dag ziekte leerkracht Gevolg leerlingen 

Maandag – gr. 7/8 Groep 5/6 sluit aan bij groep 7/8, middenbouwleerkracht staat voor de 
groep. Groep 4 gaat naar de onderbouw. 

Woensdag – gr. 7/8 Groep 5/6 sluit aan bij groep 7/8, middenbouwleerkracht staat voor de 
groep. Groep 4 gaat naar de onderbouw. 

 
Bij ziekte tijdens de vrijdagsamenwerking  

Dag ziekte leerkracht Gevolg leerlingen 

Vrijdag – gr. 3 (locatie 
Easterwierrum) 

De extra leerkracht (ondersteuning 5/6 en 7/8) staat voor groep 3.  
 

Vrijdag – gr. 4 (locatie 
Easterwierrum) 

De extra leerkracht (ondersteuning 5/6 en 7/8) staat voor groep 4.  
 

Vrijdag – gr. 5/6: 
vrijdagsamenwerking 
(locatie Boazum) 

De extra leerkracht (ondersteuning 5/6 en 7/8) staat de hele dag voor 
groep 5/6.  

Vrijdag – gr. 7/8: 
vrijdagsamenwerking 
(locatie Wiuwert) 

De extra leerkracht (ondersteuning 5/6 en 7/8) staat de hele dag voor 
groep 7/8.  

 


