
  
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Collega meldt zich 

ziek bij Corien 

(telefonisch). 

Invalverzoek wordt 

uitgezet bij Slim. 

Collega’s uit het 

eigen team worden 

gevraagd. 

Collega’s met 

andere taken 

worden benaderd. 

De kinderen 

worden verdeeld 

over andere 

groepen. Ouders 

krijgen de keus 

hun kind thuis te 

houden. 

Collega’s uit het 

eigen team worden 

gevraagd. 

De groep kan naar 

school. 

De groep is vrij.* 

Niemand beschikbaar 

Niemand beschikbaar 

Niemand beschikbaar 
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Protocol Inval 
Ziekmeldingen worden zo spoedig mogelijk doorgegeven.  

We maken binnen dit protocol een onderscheid tussen 2 

scenario’s. Ziekmelding op de dag zelf (groen) en ziekmelding  

de dag voorafgaand aan de werkdag (geel). Dit laatste 

scenario geldt ook vanaf de 2e ziektedag (geel).* 

 

 

 

Mocht de vervanging langer dan 1 dag duren, herhalen de stappen zich.  

Een groep is maximaal 3 dagen aaneengesloten gesloten.  

Mocht er voor langere tijd geen invaller beschikbaar zijn, zullen we binnen 

de school rouleren.  

Gelukt! 

Gelukt! 

Gelukt! 

Gelukt! 

*Ouders krijgen om uiterlijk 18.00u bericht als een groep gesloten 

wordt.  



Toelichting stroomschema protocol inval   

 

Momenteel kampen we landelijk met een groot lerarentekort. Dit speelt in het Noorden minder zichtbaar dan in andere gebieden in ons land, aangezien we 

in het Noorden de basisformatie op de scholen in de meeste gevallen kunnen bemensen. Binnen OPON zitten er op dit moment 18 mensen in de flexpool. 

Daarnaast kan er via het bemiddelingsbureau Slim ook gebruik worden gemaakt van collega’s uit de flexpool van Quadraten en wanneer ook daar niemand 

te vinden is voor een invalklus, wordt de aanvraag breder uitgezet, zodat ook andere invallers kunnen reageren. We zien op dit moment om ons heen nu al 

dat het steeds lastiger is om invallers te vinden. Daarom willen we tijdig met u, ouders/ verzorgers, communiceren hoe we omgaan met het zoeken naar 

inval en welke stappen we wanneer zetten. 

Uitgangspunt bij het opstellen van dit protocol is geweest dat zowel het dagelijkse onderwijs als de daarbij behorende zorguren zoveel mogelijk doorgang 

moeten vinden. Daarbij vinden we het van groot belang ook te kijken naar effectieve onderwijstijd en belastbaarheid van het team.  

Op dit moment hebben we, net als vorig jaar, nog steeds de beschikking over extra mensen vanuit de NPO-gelden. Deze gelden zijn door de overheid aan de 

scholen toebedeeld om de mogelijke gevolgen van de coronapandemie op het onderwijs te verkleinen/ in te halen. Deze mensen moeten worden ingezet 

om extra zorg te geven aan groepen/ groepjes/ individuele kinderen die deze extra ondersteuning nodig hebben. Deze uren moeten dus ook zoveel mogelijk 

doorgang vinden. Wanneer we er voor zouden kiezen deze mensen vast als invaller in te schakelen, voldoen we niet aan onze verantwoordelijkheid om deze 

gelden juist in te zetten en kunnen we de kinderen geen optimale onderwijskansen bieden. 

 

In het stroomschema ziet u welke stappen we zetten als er een collega ziek is. Hieronder leest u een toelichting op dit schema: 

Mocht een groep verdeeld worden, werken deze kinderen zelfstandig aan een taak. Het is van belang te vermelden dat er dan sprake is van opvang en niet 

van effectieve onderwijstijd.  

Wanneer een leerkracht ziek is en we de kinderen verdelen sturen we een mailbericht naar ouders. Daarnaast worden ouders geïnformeerd via de 

groepsapp van de klas en als deze niet aanwezig is starten we de telefoonboom op. Ouders mogen hun kind die dag ook thuis houden. Mochten de kinderen 

wel komen dan blijven ze ook de hele dag. In verband met de rust voor de groep waar zij in verdeeld worden is tussentijds ophalen niet wenselijk. 

Mochten er op een dag meerdere collega’s tegelijk afwezig zijn en er is geen inval beschikbaar dan proberen we de kinderen ook te verdelen. U zult 

begrijpen dat dit bij meerdere afwezigen niet oneindig kan. Ook in dat geval kunnen we besluiten dat we de groep sluiten.  

We vinden het belangrijk te vermelden dat een groep sluiten voor een of meerdere dagen onze laatste stap is en we dit zoveel mogelijk willen voorkomen. 

Het is aan te raden vast een vangnet te regelen voor de dagen dat u zelf niet bij de kinderen kunt zijn als zij onverwachts vrij zijn.  

Wanneer een groep 3 dagen thuis is vanwege geen vervanging gaan we intern schuiven. Zo verdelen we de ‘last’ over de groepen. Dit doen we ook wanneer 

een leerkracht vaker ziek is en we een groep vaker moeten sluiten. Dit is altijd een puzzel en een risico. We kunnen nooit voorspellen welke leerkracht ziek 



wordt en welke niet. Voorbeeld: Franc is ziek. Er is geen inval en groep 6 is vrij. Na 3 dagen zetten we Anko in om les te geven aan groep 6 omdat de groep 

van Franc al 3 dagen thuis is geweest. De dagen dat Anko dan voor groep 6 staat is zijn groep vrij. Mocht Anko dan daarna ziek worden kunnen we zijn groep 

niet weer sluiten en kiezen we er voor om bijv. Annet te vragen de groep van Anko les te geven en geven we de groep van Annet vrij. We zullen dit 

bijhouden en hier verstandige keuzes in maken. 

Thuisonderwijs wordt enkel gegeven wanneer de leerkracht in staat is om dit uit te voeren. In de regel gaan we er vanuit dat dit niet het geval is. Mocht 

iemand een positieve coronatest hebben en weinig klachten kan er in de classroom gewerkt worden.  

Wanneer er sprake is van langdurige afwezigheid (langer dan 3 weken) en we besluiten na goed overleg toch iemand die nu vanuit NPO is ingezet deze 

vervanging te laten doen, dan kunnen we de NPO gelden reserveren en op een later moment inzetten.  

We weten dat er ook ouders binnen onze school bereid zijn om een dag in te komen vallen. Binnen OPON is afgesproken dat we alleen gebruik maken van 

dit aanbod wanneer de ouder een lesbevoegdheid heeft en zich kan inschrijven bij Slim (hierbij is het vanzelfsprekend mogelijk om alleen de Eskampen aan 

te geven als school waar u zou willen werken). Kunt u ons op deze manier helpen dan mag u een mailtje sturen naar Corien: info@eskampen.nl. 

We hopen dat we bovenstaande niet vaak hoeven in te zetten.  

Mocht u vragen hebben dan horen we die graag. Dit kan door even bij Corien binnen te lopen, te bellen of een mail te sturen.  

  

Met vriendelijke groet, mede namens het team, 

Corien de Wolff 
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