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agenda
24 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie
7 maart
Studiedag Comprix. Alle kinderen zijn vrij.
21 maart
Open dag scholen Comprix
28 maart
De Grote Rekendag
29 maart
Techniektoernooi
30 maart t/m 2 april
Paasvakantie
3 april
Studiedag team. Alle kinderen zijn vrij.
Vervanging bij zieke leerkracht
Als een leerkracht ziek is, dan moet er gezocht worden naar een vervangende
leerkracht. Het vinden van een vervanger wordt steeds moeilijker, omdat er nauwelijks
beschikbare mensen te vinden zijn. Wat doen wij om een oplossing te vinden bij een
zieke leerkracht?
1. De leerkracht meldt zich ziek bij de directie.
2. De directie kijkt (op vervangers.nl) of er een vervanger beschikbaar is.
3. Er wordt gekeken of het probleem intern opgelost kan worden (door intern
begeleider, onderwijsassistent, directeur, of een andere beschikbare persoon in
school).
4. De kinderen worden verdeeld over de andere groepen (met een pakketje werk
waar zelfstandig in gewerkt kan worden).
5. De groep wordt naar huis gestuurd (na overleg met Comprix en het informeren
van de betreffende ouders).
Omdat het lerarentekort landelijk een steeds groter probleem wordt, zal het ook steeds
lastiger zijn om een goede oplossing te vinden. Daar maken we ons ernstige zorgen
over. Samen met de collega’s van Comprix zoeken we naar mogelijkheden om de laatste
stap, het naar huis sturen van een groep, te kunnen voorkomen.
Verder melden we op de website lerarentekortisnu.nl wanneer een klas geen
vervangende leerkracht heeft. Dit geeft een landelijk beeld van de gevolgen van het
lerarentekort.
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