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Protocol bij zieke leerkracht...

Algemene schoolzaken...
Denkt u aan het kiezen van een tijd in MSI (Mijn
SchoolInfo) voor de rapportgesprekken van 18 februari? Sinds afgelopen maandag staat het rooster
open in MSI en kunt u zelf een tijd kiezen. Lukt dat
niet? Heefvt u hulp nodig? Laat het ons weten.
Meester Habib, juf Brigitte, de leerkracht of directie helpen u graag. Fijne gesprekken gewenst!
Disco…
Nog een weekje en dan is
onze disco! Zijn alle glitterkleding & dansschoenen al uit de kast en hebben
jullie er al zin in?
De Ouderraad wilt alle ouders bedanken voor hun
aanmeldingen om te helpen. Helaas kan niet iedereen erbij zijn, de ouders die komen helpen
hebben hier al bericht over gehad.
Let goed op de tijdstippen dat het feest begint en
dat er €1,00 contant bij aanvang
betaald moet worden.
Tijden disco: onderbouw = 18:00
tot 19:30 u. Bovenbouw 20:00 tot
21:30 u.
Vanwege de veiligheid hebben wij
de regel dat alle kinderen binnen
opgehaald moeten worden.

AGENDA
17 feb.

Rapport gaat mee.

18 feb.

Oudergesprekken

20 feb.

Vlierboomdisco

21 feb.

Studiedag; alle leerlingen vrij

22 feb.

Start voorjaarsvakantie tot
1 maart

Helaas komt het wel eens voor dat een leerkracht
ziek is. Als het een parttime leerkracht betreft, is
het vaak maar een paar dagen. Bij een fulltime
leerkracht betekent dat dat de klas vaak een hele
week of langer geen leerkracht heeft. Helaas hebben scholen geen vaste invallers (meer) en zijn uitzendbureaus leeg of ze vragen een buitengewoon
hoog bedrag voor invalwerk (tot wel 1000 euro
per dag). Tegenwoordig zullen we dus voornamelijk intern een oplossing moeten zoeken. Mede
namens het lerarentekort is het bemannen van de
groepen al een uitdaging, laat staan als er leerkrachten ziek worden. Graag wil ik u hierbij op de
hoogte stellen van ons protocol rondom bezetting
groepen bij ziekte. Het protocol is, per aparte ziekmelding, als volgt:
Stap 1: Leerkracht meldt zich ziek; is er intern iemand die de groep kan vervangen? Zo niet:
Stap 2: De groep wordt maximaal 2 dagen verdeeld over andere groepen en krijgen een werkboekje met werk op maat/herhaling mee.
Stap 3: Andere leerkrachten binnen de school worden gevraagd extra te werken. Daarbij wordt binnen de stichting gekeken of er iemand beschikbaar
is voor invalwerk.
Stap 4: Er wordt bij de uitzendbureaus (waarmee
contract is afgesloten) gekeken of er iemand beschikbaar is voor invalwerk.
Stap 5: Intern begeleider of directeur gaat voor de
groep, mits mogelijk.
Stap 6: Ouders worden gevraagd hun kind thuis te
houden (in overleg met bestuur).
We zullen u zoveel mogelijk op de hoogte houden
van een zieke leerkracht en welke vervanging/ actie wordt ondernomen. Binnen de laatste MR vergadering hebben we ook gesproken over eventuele mogelijkheden zoals bijvoorbeeld ouders te vragen (liefst met diploma) bij zieke leerkrachten. Dus
mocht u nu al ergens voor de klas staan, heeft u
een diploma en heeft u bijvoorbeeld een vaste dag
waarop u zou kunnen invallen? Zou u het ons dan
willen laten weten? We gaan dan onderzoeken
hoeveel mensen dat zijn en of dat een mogelijkheid zou kunnen zijn voor ziektevervanging.

