
Vervanging van leerkrachten 
Redenen kunnen zijn: afwezigheid door ziekte of verlof.  
 
Beleid bij ziektevervanging 
Voorkomen van lesuitval 
SKOLO is aangesloten bij het mobiliteitscentrum OBT in Borne. Van hieruit worden voor de meeste 
Twentse scholen de invalcontracten geregeld.  
Op het moment dat er een invaller op school nodig is, wordt deze door het mobiliteitscentrum 
verzorgd. Dit kan een intern teamlid van de school zijn die daartoe bereid is. Het kan ook een 
(minder) bekende invaller zijn.  
SKOLO streeft er naar om een vast invalteam in te kunnen inzetten. Daarmee kan al een ruim deel 

van de invalvacatures worden opgevangen. Dit zal niet voldoende zijn, vooral niet in de maanden die 

door griep worden gekenmerkt. 

 

Geen invaller en wat dan? 
De problematiek 
Het vinden van (voldoende gekwalificeerd) personeel, zeker als het gaat om vervanging bij ziekte en 
verlof, is een belangrijk aandachtspunt voor de school en de stichting. Vaak gaat dat goed maar het 
levert ook wel eens problemen op.  
 
Uitgangspunten 
Voor de scholen van SKOLO is het essentieel: 

a. dat er goede gekwalificeerde invallers worden aangetrokken; 
b. dat er alternatieven binnen de school zijn, indien er geen invaller kan worden gevonden; 
c. dat de schooldirectie en de IB’ers niet te zwaar belast worden met invalwerk; 
d. dat er geen groepen kinderen naar huis gaan; 
e. dat indien een groep in het uiterste geval niet naar school kan gaan, dit tijdig en goed met de 

ouders/verzorgers wordt gecommuniceerd. 
De kwaliteit van het onderwijs moet gewaarborgd worden. De school kan niet als “oppas” fungeren. 
Daarom worden klassen niet onbeperkt samengevoegd of verdeeld over andere groepen. Om de 
werkdruk bij het personeel niet te groot te maken, worden personeelsleden zonder groep met 
specifieke taken/functies, zoals directie of IB’er, in principe niet ingezet om als invalkracht les te 
geven, m.u.v. de eerste dag van ziekte. 
Als er echt geen invalmogelijkheden zijn of als de organisatie van de school daardoor op het 
onverantwoorde wijze wordt belast, worden de kinderen van die betreffende groep naar huis 
gestuurd.  
Een groep vrij geven kan/ mag alleen volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie met daarbij de 
volgende afspraken: 

 Alleen in het uiterste geval; 

 In principe niet de eerste dag; 

 Ouders schriftelijk op de hoogte stellen; 

 Lesrooster technisch kan het soms beter zijn om op opeenvolgende dagen verschillende 
groepen naar huis te sturen; 

 De algemene directeur van SKOLO krijgt een afschrift van de brief aan de ouders; 

 De inspecteur van onderwijs krijgt een afschrift van de brief aan de ouders; 

 De leerplichtambtenaar ontvangt een afschrift van de brief aan de ouders. 
 


