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Betreft: Vervangingsproblematiek

Beste ouders/verzorgers van leerlingen van de Gearhingscholen,
Via de media heeft u vast en zeker kennisgenomen van de vervangingsproblematiek waar
basisscholen op dit moment mee te kampen hebben.
Als gevolg van de wet ‘werk en zekerheid’ kunnen wij bij kortdurende vervangingen niet zomaar een
vervangende leerkracht meer voor de groep vragen. Binnen Gearhing streven we er naar om de
vervanging zo goed mogelijk te regelen. Wij werken met een groep van vaste vervangers met een
contract bij Gearhing. Dit zijn de zogenaamde ‘banenpoolers’ in onze ‘vervangingspool’.
In onze vervangingspool werken vijf vervangers, zo nodig kunnen wij ook vervangers regelen via
andere scholenkoepels waar wij mee samenwerken. Met deze maatregel hebben wij een groot deel
van het reguliere ziekteverzuim weten op te vangen. Helaas is er in tijden van een griepgolf niet altijd
een vervanger beschikbaar voor de leerkracht van uw kind(eren). Wij leggen hierbij uit wat de
procedure in zo'n geval is:
Op de eerste dag dat er geen vervanger beschikbaar is, wordt er altijd een oplossing gezocht op de
school zelf. Kinderen worden soms opgevangen door een collega waarvan het eigenlijk niet de
werkdag is, kinderen worden over andere groepen verdeeld etc….
Vanaf de tweede dag dat er geen vervanger beschikbaar is, zal de directeur van de school de
afweging maken of er nogmaals een interne reorganisatie mogelijk is (soms zelfs binnen het OT) of
dat een groep kinderen thuis mag blijven. Uitgangspunt is dat een groep niet langer dan 1,5 dag per
week thuis kan blijven. Er zal, indien nodig, een rooster worden gemaakt, zodat verschillende
groepen naar huis worden gestuurd.
Mocht het zo zijn dat uw kind(eren) de eerstvolgende schooldag niet naar school kan/kunnen, dan
wordt u hier de voorafgaande dag voor 19.00 uur van op de hoogte gesteld door de school, Ontvangt
u geen bericht? Dan betekent dit dat er een oplossing is gevonden en dat uw kind/kinderen gewoon
naar school kan/kunnen. Mocht er op maandag geen vervanger beschikbaar zijn, (wij attenderen u
hier op de vrijdag ervoor al op) dan wordt u hiervan maandagochtend uiterlijk om 8.00 uur op de
hoogte gesteld. Wij willen u vragen hier rekening mee te houden.
Wij hopen uiteraard dat de situatie zich niet zal voordoen, maar mocht dit wel zo zijn op de school
van uw kind(eren), dan vragen wij uw begrip daarvoor.
Met vriendelijke groet,
Arnold Oosterdijk

