Vervangingsprotocol
SBO De Toekomst streeft naar optimale invulling van de lesuren. Een invaller vinden is
eigenlijk niet mogelijk, gezien het landelijk tekort aan leerkrachten. Om in te kunnen vallen
op het SBO is iemand met kennis en ervaring een vereiste. Daarom is het niet meer mogelijk
om externe invallers in te zetten.
Wanneer een leerkracht afwezig is, bijvoorbeeld bij kortdurende ziekte (van 1 dag tot max 1
week), worden daarom achtereenvolgens de volgende stappen genomen:

1. Opdelen van de groep:
De eerste stap is de groep opdelen, zodat we deze dag kunnen gebruiken om te zoeken naar
een invaller. Bij kinderen waarvan we weten dat dit te zwaar is, wordt in overleg met thuis
gekeken wat het beste is. Voor vooral de jongste kinderen wordt altijd overleg gepleegd,
want opdelen is voor hen vaak geen optie.

2. Invaller van eigen school
De tweede stap is de parttime leerkracht (evt. van de eigen groep) benaderen of hij/ zij
bereid is tot extra inzet.

3. Ambulant personeel
De derde stap is dat een ambulant personeelslid (bijvoorkeur gekoppeld aan een Unit) voor
de groep gaat. Dit kan een coördinator (met vaste taak) of een directielid zijn. Dit betekent
automatisch dat het werk van deze persoon blijft liggen, wat niet wenselijk is.

4. Verschuiven van personeel
-

Indien een LIO (leerkracht in opleiding) aanwezig is, wordt de leerkracht waarvan de LIO
voor de groep staat ingezet om de groep te vervangen

-

Wanneer er uitsluitend een vervanger met beperkte inzetmogelijkheden beschikbaar is,
kan een eigen leerkracht tijdelijk verplaatst worden naar een andere groep.

-

Compensatie-uren (op vrijwillige basis)

5. Thuisblijven
Indien alle voorgaande stappen niet mogelijk blijken, dan moet ervoor gekozen worden de
betreffende groep thuis te laten blijven.
-

In principe is deze noodoplossing niet mogelijk op het eerste dagdeel van de
afwezigheid;

-

Ouders dienen telefonisch of schriftelijk op de hoogte te worden gesteld;

-

Voor de leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen de school noodopvang
verzorgd;

-

Het besluit kinderen thuis te laten blijven, geldt telkens voor één dag. Indien de leerkracht
dan nog afwezig is, kan de procedure herhaald worden.
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