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Aan ouders/verzorgenden

Betreft: Vervanging bij ziekte

Gouda, 26 september 2016

Geachte ouder of verzorgende,
U heeft het ongetwijfeld al een keer ervaren. De leerkracht van uw kind is ziek en er staat een
vervanger voor de klas. Soms voor slechts een paar dagen. In andere gevallen voor langere tijd.
Op alle scholen van De Groeiling streven we ernaar om bij ziekte van een leerkracht te zorgen voor
een goede vervanger, zodat wij niet onverwacht kinderen moeten verdelen over andere groepen of u
zelfs moeten vragen de kinderen thuis op te vangen.
Met ingang van 1 juli 2016 is de Wet Werk en Zekerheid, ondanks veel protest vanuit de
sectororganisatie Onderwijs (PO-raad), ook gaan gelden voor het basisonderwijs. In de praktijk
houdt dit in dat het als werkgever moeilijker geworden is om vervangende leerkrachten kortstondig
in dienst te nemen voor ziektevervanging. In het verleden konden wij een leerkracht meerdere keren
per jaar vragen om te vervangen. Nu kunnen wij deze constructie met tijdelijke contracten maar zeer
beperkt toepassen.
De Groeiling heeft de volgende twee maatregelen getroffen om hiermee om te gaan:


De Groeiling voert al langer actief beleid om het ziekteverzuim bij onze medewerkers te
beperken. Een gezonde werkomgeving, een goed werkend team en een schooldirecteur die
vroege signalen van mogelijke ziekteverzuim oppakt zijn hier bepalend.



De Groeiling heeft samen met acht andere schoolbesturen in de regio een team van
leerkrachten gevormd die beschikbaar zijn voor vervangingen in al onze scholen en de
scholen van de andere besturen. Hiertoe is een nieuwe organisatie opgezet: het Regionaal
Transfercentrum Cella. Met het RTC Cella vergroot De Groeiling de mogelijkheid om bij
ziekte een goede leerkracht voor de groep te kunnen zetten.

Toch kan De Groeiling hiermee niet garanderen dat in alle gevallen bij ziekte een vervanger
beschikbaar is. Bij een griepepidemie is er tegelijkertijd in alle scholen zoveel behoefte aan
vervangers, dat het RTC Cella zelfs met een groot team van vervangers de vraag niet aan zal kunnen.
De Groeiling sluit niet uit dat scholen op dat moment noodmaatregelen moeten toepassen. Hierbij
moet u bijvoorbeeld denken aan het verdelen van kinderen uit één groep over meerdere groepen
binnen de school. In het ergste geval zal de directie van de school genoodzaakt zijn om een klas naar
huis te sturen als op geen enkele andere wijze een andere oplossing mogelijk is. Uiteraard zult u
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hierover tijdig geïnformeerd worden door de directie van de school. De Groeiling vraagt daarvoor
begrip. Uiteraard werken wij met elkaar hard om te zorgen dat een dergelijke situatie zoveel mogelijk
voorkomen wordt. Bovendien zal De Groeiling via de PO-raad dit vraagstuk ook in politiek Den Haag
blijven adresseren.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, neem dan vooral contact op met uw
schooldirecteur
Met vriendelijke groet,

Els van Elderen
Jan Kees Meindersma
College van Bestuur

