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1.

Intro

Wij informeren proactief over vervangingen binnen MOVARE. Wat zijn onze richtlijnen m.b.t. een vervanging?
Welke stappen zetten wij wanneer er nog geen vervanging beschikbaar is? En wat betekent het voor een kind
op een MOVARE-school wanneer er tijdelijk geen (vervangende)leerkracht beschikbaar is? Het mag duidelijk
zijn dat het altijd onze hoogste prioriteit heeft dat er te allen tijde een onderwijsbevoegd persoon voor de klas
staat. Helaas is dat gezien de werkdruk in het onderwijs in het algemeen en tijdens een hoog ziekteverzuim
door een griepgolf niet altijd mogelijk.
Wij volgen een heldere procedure (zogenaamd protocol dat is afgestemd met de organisatie voor primair
onderwijs in Zuid-Limburg) als het om vervangingen gaat. Dit document geeft meer inzicht in de verschillende
richtlijnen en werkwijze op dit gebied binnen MOVARE.
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2.

MOVARE-vervangerspool

Wij maken gebruik van onze eigen vervangerspool. Door landelijke wetgeving is MOVARE echter zeer beperkt in
het aantal tijdelijke contracten die met vervangers afgesloten kunnen worden. Daarom hebben we in de
afgelopen periode groepsleerkrachten geworven binnen de stichting ter uitbreiding van de vervangerspool;
deze leerkrachten zijn dan flexibel inzetbaar op alle MOVARE-scholen én in duur van de vervanging. Hoewel de
behoefte aan vervangers gedurende een schooljaar niet constant is, hebben we hiermee wel een stukje
flexibiliteit om te kunnen reageren op de wisselende behoefte aan vervangingen.

B E W E G I
N G IN L E
R E N

Pagina 4 van 6

p
a
g
i
n

3.

Richtlijnen afwezigheid leerkracht

Natuurlijk kan het voorkomen dat een leerkracht ziek wordt of onverwacht verlof op moet nemen. Bij
afwezigheid van een leerkracht kan de directeur gebruik maken van vervangers uit onze vervangerspool. In de
praktijk blijkt echter dat deze groep leerkrachten in de vervangerspool niet altijd voldoende is om alle
vervangingen op te vangen.
Indien er geen vervangers meer beschikbaar zijn uit de vervangerspool, gelden de volgende richtlijnen voor alle
MOVARE-scholen:
•
Er wordt altijd eerst gekeken of (parttime) collega’s binnen de betreffende school bereid zijn extra te
komen werken / hun uren tijdelijk uit te breiden.
•
Daarna wordt er gekeken of het mogelijk is om leerkrachten van andere MOVARE-scholen tijdelijk in
te zetten.
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4.

Richtlijnen indien er geen vervanging beschikbaar is op school

Indien het echt niet mogelijk is om voor vervanging te zorgen door een onderwijsbevoegd persoon, kunnen de
volgende richtlijnen/oplossingen gelden:
•
Vervanging door een niet onderwijsbevoegde collega binnen de school, bijvoorbeeld een
onderwijsassistent/ondersteuner of anders. De onderwijsinstructie dient echter altijd door de
onderwijsbevoegde leerkracht te worden gegeven, waarna de resterende lestijd volgt. De
onderwijsbevoegde leerkracht is altijd op loopafstand aanwezig van de niet onderwijsbevoegde
collega die de les begeleidt.
•
De leerlingen van de groep van de afwezige leerkracht worden de eerste dag tijdelijk in een
andere groep geplaatst om zelfstandig zijn of haar werkpakket te volgen.
•
Indien in de loop van de dag blijkt dat er nog geen vervanging beschikbaar is, worden de
ouders/verzorgers met een noodoproep via ISY, schriftelijk of telefonisch (afhankelijk van de
gebruikelijke communicatie op de school) op de hoogte gebracht dat de betreffende leerlingen tot
nader bericht thuis moeten blijven.
•
Voor die ouders/verzorgers die geen opvang kunnen regelen, biedt de school alleen in
uiterste nood de mogelijkheid tot opvang op school. Dat betekent niet dat de leerlingen onderwijs
volgen, maar er wordt gekeken bij welke andere groepen de leerlingen aan kunnen sluiten.
•
Mocht blijken dat vervanging alsnog geregeld kan worden, dan worden de ouders/verzorgers
via ISY / schriftelijk / telefonisch geïnformeerd en komen die leerlingen de daarop volgende dag weer
naar school. Dit geldt ook als de afwezige leerkracht gemeld heeft dat het werk weer hervat kan
worden.
•
Er wordt naar gestreefd dat niet steeds dezelfde groep thuis blijft zitten; de groepen op
school zullen rouleren.
Het heeft echt altijd onze hoogste prioriteit dat er te allen tijde een onderwijsbevoegd persoon voor de klas
staat. Indien niet anders mogelijk maken wij gebruik van de bovengenoemde oplossingen, waarbij het naar huis
sturen van kinderen altijd de laatste optie zal zijn.

B E W E G I
N G IN L E
R E N

Pagina 6 van 6

p
a
g
i
n

