Hoe wij om gaan tijdens ziekte van leerkrachten

Zoals u waarschijnlijk weet is er in het onderwijs een chronisch te kort aan personeel. Er kan
gesproken worden van een landelijk probleem op dit gebied.
Ons bestuur heeft sinds vorige schooljaren zich al actief ingezet in het werven van nieuw
personeel. Met name voor de zogenaamde invalpool. Dit is een systeem waarin personeel
op oproepbare basis ingezet kan worden bij bijv. ziekte.
Hieronder staat beschreven hoe wij om gaan met de groep(en) indien een leerkracht ziek is.
Bij ziekte van leerkrachten worden de volgende acties uitgevoerd:
*De eerste dag dat de leerkracht ziek is; directie doet een beroep op de invalpool. Indien hier
geen personeel meer beschikbaar is lossen we het intern op.
Dit kan betekenen dat de teamleden die die dag niet werken worden gevraagd of zij
willen invallen, de kinderen worden verdeeld of iemand van de directie -/ management of een
onderwijsassistent onder verantwoordelijkheid van de directie gaat voor de groep.
Daarnaast is er sinds het schooljaar 2019-2020 de mogelijkheid om een aantal dagen
gebruik te maken van creatieve vakdocenten van Lukida Onderwijs* . Het aantal dagen is tot
stand gekomen vanuit een verdeelsleutel op basis van het aantal leerlingen in school.
Dit is uiteraard geen duurzame oplossing maar wel een die tijdelijk even lucht en ruimte kan
creëren om naar de oplossing te zoeken.
*De tweede dag dat de leerkracht ziek is; directie doet een beroep op de invalpool. Indien
hier wederom geen personeel beschikbaar is lossen we het intern op. Dit kan betekenen dat
de kinderen worden verdeeld of iemand van de directie -/ management of een
onderwijsassistent onder verantwoordelijkheid van de directie gaat voor de groep.
*De derde dag dat de leerkracht ziek is; directie doet wederom een beroep op de invalpool.
Indien hier wederom geen personeel beschikbaar is, krijgen de kinderen die dag vrij mits er
opvang is van uit huis. Indien dit niet het geval is, mogen kinderen altijd op school komen.

Indien er een leerkracht ziek is bij de kleutergroepen houden we dezelfde bovenstaande
volgorde aan. Wat anders is, is dat we de kleutergroepen niet verdelen over de andere
groepen. Hierdoor zal er eerder een beroep op de ouders worden gedaan.
*

Over Lukida Onderwijs; achtergrond
De creatieve vakdocenten van Lukida Onderwijs geven creatieve lessen. De docenten kunnen hele dagen een groep
overnemen, maar ook in twee tot vier groepen een deel van de dag een creatieve les verzorgen. Ze kunnen zelfstandig een
groep lesgeven, maar dan wel onder de verantwoordelijkheid van een leerkracht. Lukida heeft hbo- of universitair geschoolde
docenten uit een groot aantal vakgebieden zoals: beeldende kunst, film, fotografie, theater maar ook techniek, dans en filosofie.
Alle docenten hebben ervaring in het onderwijs: naschools, op hbo, mbo of middelbare scholen en zelfs op basisscholen. De
docenten krijgen workshops van ervaren docenten (onder andere van de PABO) zodat ze altijd aan de verbetering van hun
pedagogische kwaliteiten blijven werken.
Bij Lukida worden de docenten gestimuleerd te werken vanuit de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie en het creatieve proces
waarbij oriënteren, onderzoeken, vormgeven en evalueren centraal staat. Lukida vindt het van belang dat kinderen via hun
cultuuronderwijs leren ontdekken, onderzoeken, maken, zich leren presenteren en in staat zijn te reflecteren op hun eigen werk
en dat van anderen. Daarnaast vindt Lukida het van belang dat leerlingen werken aan zelfontplooiing en een open blik naar de
wereld ontwikkelen. Op deze manier wordt een betekenisvolle bijdrage geleverd aan het onderwijs.

