
 
 

 

Vervanging bij ziekte 
Protocol, januari 2020 



 
 

 

English below 

 

Beste ouder(s),verzorger(s),  

  

Het wordt steeds moeilijk om een invaller te vinden als een leerkracht zich ziek meldt. Dit komt doordat er te 

weinig invallers beschikbaar zijn. Mochten er geen vervangers aanwezig zijn dan proberen we dit met onze 

eigen mensen op te vangen maar dat lukt zeker niet altijd.  

We doen dit door bijvoorbeeld de leerkrachten die ondersteuning geven in de diverse groepen in te zetten of 

de IB-er en directeur. U zult begrijpen dat dit niet langdurig en/of structureel kan.   

  

In overleg met het team en de MR is daarom het volgende besloten:  

• Als het niet lukt om een vervanger, op welke manier dan ook, voor een groep te vinden dan zullen we dit 

de eerste dag van de ziekte oplossen door de kinderen van deze groep te verdelen over de andere 

groepen.   

• Als de ziekte van de leerkracht langer gaat duren, dan krijgt u die eerste dag een mail (en de kinderen een 

brief mee) waarin staat dat de kinderen van die groep de volgende dag geen school hebben en dus thuis 

moeten blijven.  

• Indien de leerkracht meerdere dagen ziek blijft zullen we steeds een andere groep naar huis sturen zodat 

niet één groep langere tijd thuis zit maar we dit verdelen over meerdere groepen. Dit wordt z.s.m. via de 

mail gecommuniceerd.   

• Kunt u op deze dag echt geen opvang regelen voor uw kinderen dan kunt u dit laten weten. We zullen dan 

kijken of er een oplossing is.  

  

Wij zullen bovenstaande maatregel uiteraard alleen gebruiken in noodsituaties maar voorzien dat het 

binnenkort al zou kunnen zijn, zeker als ook wij de griepgolf krijgen. Uiteraard is dit een zeer ongewenste 

situatie maar een andere oplossing zien wij op dit moment helaas niet.  

  

Heeft u nog vragen, dan bent u uiteraard van harte welkom.  

  

Met vriendelijke groet,  

Team Kindcentrum Fellenoord  

 



 
 

 

Werkwijze bij zoeken vervanging:   
  
We ervan uitgaan dat het bemensen van de groepen het belangrijkste is. Dit gaat dus altijd boven 
werkdrukverlichting. Maar dit geldt alleen voor de 1e dag! Dus de 1° opvang.   
  
Noodplan vervanging basisschool Fellenoord:   

  
1e dag dat er iemand ziek is:  
1. zoeken binnen de invalpool SKPO;  
2. eigen mensen die extra willen werken;  
3. inzetten van collega’s / ondersteuners die op de dag zelf aanwezig zijn;   
4. verdelen over de groepen.  
Afhankelijk van de dag wordt er gekeken naar de mogelijkheden van vervanging.   
  
2e dag dat er iemand ziek is:   
1. zoeken binnen invalpool SKPO;  
2. eigen mensen die extra willen werken;   

3. groep van de zieke leerkracht blijft thuis.  
Dit wordt aan het eind van de 1e zieke dag gecommuniceerd met de ouders.   
tenzij de collega aan heeft aangegeven bij ziekmelding dat het meerdere dagen gaat duren  
  
3e dag dat er iemand ziek is:   
1. zoeken binnen de invalpool   
2. eigen mensen die extra willen werken   
3. een andere groep dan de groep van de zieke leerkracht blijft thuis.   
Team Fellenoord zal ervoor zorgen dat er steeds een andere groep als eerste thuis blijft.   
De leerkracht van die groep vervangt in de groep van de zieke leerkracht.   
Dit wordt steeds zo spoedig mogelijk met de ouders gecommuniceerd, minimaal een dag van te voren.   
  
4e dag en verder…  
Vanaf de 4° dag blijft er iedere dag dat er geen vervangers beschikbaar zijn een andere groep naar huis. Steeds 
vervangt de leerkracht van de groep die naar huis gaat de groep van de zieke leerkracht.  
 
  



 
 

 

Dear parent(s), guardian(s),  
 
It is becoming more difficult to find a substitute when a teacher calls in sick. This is because too few 
substitutes are available. If there are no replacements present, we try to solve this with our own staff, but that 
is certainly not always possible. We do this, for example, by deploying the teachers who provide support in the 
various groups or the IB staff and the director. You will understand that this cannot be long-term and / or 
structural.   
 
In consultation with the team and the MR, the following has therefore been decided:  
if it is not possible to find a replacement for one group in any way, then we will solve the first day of the 
sickness by dividing the children of this group among the other groups.  
If the illness of the teacher is going to last longer, then you will receive an email on the first day (and a letter 
with the children) stating that the children of that group have no school the next day and therefore have to 
stay home.  
If the teacher stays sick for several days, we will always send another group home so that not only one group 
stays at home for a longer period of time but we divide this over several groups. This will be communicated 
a.s.a.p. via email.  
If you really cannot arrange childcare for your children on this day, you can let us know. We will then see if 
there is a solution.  
 
We will, of course, only use the above measures in emergency situations, but foresee that it could be soon, 
especially if we too get the flu wave. This is of course a very undesirable situation, but unfortunately we do 
not see another solution at this moment.  
If you have any questions, you are of course very welcome.  
  
  
Yours sincerely,  
Team Child Center Fellenoord  
  
  
  
  
 
  



 
 

 

Procedure for searching for a replacement:  
 
We assume that staffing the groups is the most important thing. This is therefore always above easing the 
work pressure. But this only applies to the 1st day! So the 1st daycare.  
 
Emergency plan replacement primary school Fellenoord:  
 
1st day that someone is sick:  

1. search within the SKPO replacement group;  
2. own people who want to work extra;  
3. deploying colleagues / supporters who are present on the day itself;  
4. divide among the groups.  
Depending on the day, the options for replacement are considered.  
 
2nd day that someone is sick:  

1. search within the SKPO replacement group;  
2. own people who want to work extra;  
3. the group of the sick teacher stays home.  
This will be communicated at the end of the 1st day of sickness with the parents.    
Except if the colleague has indicated during reporting sick that it will take several   
days.   
 
3rd day that someone is sick:  

1. search within the SKPO replacement group;  
2. own people who want to work extra;  
3. Another group than the group of the sick teacher stays home.  
Team Fellenoord will ensure that a different group always stays home first. The  
 teacher of that group replaces in the group of the sick teacher. This will be  
 communicated to the parents as soon as possible, at least one day in advance.  
 
4th day and further…  

From the 4th day, every day that no substitutes are available, a different group stays at home.   
The teacher of the group who goes home replaces the group of the sick teacher.  
 
 


