
 

Vervangingsprotocol Vesterhavet 

 

 

 

Om afwezige leraren te vervangen volgt Vesterhavet een protocol.  

Hieronder vindt u een samenvatting daarvan. 

 

1. Geplande afwezigheid 

Is de afwezigheid van te voren bekend (zoals studieverlof), dan is er in de meeste gevallen voldoende 

tijd om de vervanging te regelen. Dat kan externe vervanging zijn (bijvoorbeeld via de invalpool van 

MeerPrimair), maar ook een collega zijn die een plusklas doet of een collega die extra ondersteuning 

biedt aan kinderen met een leermoeilijkheden (RT’er). Die dag kunnen de eigen taken dus (deels) 

komen te vervallen. 

 

2. Plotselinge afwezigheid 

Als er sprake is van plotselinge afwezigheid (bijvoorbeeld ziekte of familieomstandigheden) volgt 

Vesterhavet een stappenplan. Uitgangspunten zijn dat het onderwijs aan alle leerlingen op 

kwalitatief niveau blijft én dat de lasten van vervanging zo eerlijk mogelijk worden verdeeld over het 

hele onderwijsteam (en de groepen). 

 

Stappenplan  

> Externe vervanging zoeken (bijvoorbeeld via de invalpool van MeerPrimair). 

> Navragen of een duo-groepsleerkracht kan invallen. 

> Leerkracht die wel op school is, maar geen lesgevende taken heeft, gaat voor de groep. 

> Leerkrachtondersteuner of leerkracht met onderwijsondersteunende taken (plusklas, RT’er,  

   trainingsprogramma’s) gaat voor de groep. Die dag kunnen de eigen taken dus (deels) komen te  

   vervallen. 

> Lio’ers (studenten in de eindfase van hun opleiding) of eventuele stagiair(e)s benaderen om voor  

   hun eigen klas te gaan staan (alleen als ze in staat zijn een klas te draaien en alleen onder toezicht). 

> Leerkrachten inzetten van wie de groep gymnastiek heeft. 

> Directie en/of intern begeleiders inzetten als dat voor hen mogelijk is. 

> Groepen verdelen over de andere groepen. 

> Ouders vragen of hun 4-jarigen thuis kunnen blijven, maar alleen op basis van vrijwilligheid. 

> Groepen naar huis sturen. 

 

Mocht Vesterhavet onverhoopt overgaan op de állerlaatste maatregel, het naar huis sturen van 

groepen, dan is dat maximaal voor één dag. De groep van de afwezige leerkracht is als eerste aan de 

beurt. Duurt de afwezigheid langer dan één dag en is er nog steeds geen vervanger, wordt steeds een 

andere groep naar huis gestuurd. Ouders krijgen dit tenminste een dag van tevoren te horen. 

 

De schoolleiding beoordeelt en beslist (op basis van een eerlijke afweging) welke maatregelen 

genomen worden.  

 

Het volledige protocol is in te zien bij de schoolleiding. 


