Leerkrachtentekort – corona & griepepidemie en reguliere ziekte
Halle, november 2021
Betreft: leerkrachtentekort – inzet NPO – Covid19, griepepidemie en reguliere ziekte.
Inleiding en aanleiding
I.v.m. de oplopende besmettingen met het Coronavirus (Covid-19), een mogelijke
griepepidemie en eventuele reguliere ziekte, in relatie tot het leerkrachtentekort, wordt in
deze brief een stappenplan uiteengezet, dat Dorpsschool Halle hanteert voorafgaand aan
het naar huis sturen van leerlingen, subgroepen, klassen en een mogelijke scholensluiting.
Nationaal Plan Onderwijs (NPO)
Het NPO is bewust ingezet om extra ontwikkelingskansen voor elke leerling te creëren. Met
de sterk stijgende besmettingscijfers, uitvallende medewerkers (zonder vervanging door het
leerkrachtentekort) en de mogelijke interventies die de overheid gaat instellen, worden
mogelijk door ziekte de ambities van de strategische doelstellingen van Dorpsschool Halle
niet gehaald.
Functieniveau onderwijsassistenten & leerkrachten
Dorpsschool Halle zet zoveel als mogelijk HBO-geschoolde medewerkers (leerkrachten) voor
de groep als het gaat om instructielessen aan leerlingen. In incidentele gevallen staat een
MBO-geschoolde medewerker (onderwijsassistent) voor de (deel)groep, als de
werkzaamheden dit toelaten passend bij het opleidingsniveau. Dit gebeurt slechts een korte
periode om de groep, in het geval van calamiteiten, op te vangen om communicatietijd te
creëren richting bijv. ouders, externen, leerplichtambtenaar en GGD (in het geval van Covid19).
Bovenschoolse functies
De intern begeleider en directeur worden NIET voor een dagdeel, een hele dag of een
langere periode voor de groep geplaatst. De doorgaande leerlijn, de doorlopende zorg en
bovenschoolse zaken zullen te allen tijde door moeten lopen om de kwaliteit van het
onderwijs verantwoord te achten. Opvang in het kader van calamiteiten, zal wel uitgevoerd
worden. Hier spreken over een korte periode van maximaal 1,5 uur.
Stappenplan bij ziekmelding van een onderwijsassistent
1. Bij een ziekmelding van onderwijsassistent wordt er, via de invalpool van PONprimair, inval aangevraagd. Bij beschikbaarheid loopt het primaire proces door met
inzet van invalkracht(en).
2. Bij geen beschikbaarheid van een vervanger, worden medecollega’s gevraagd of er
extra inzet mogelijk is. Een medecollega vanuit een andere groep is hierin mogelijk of
een tijdelijke uitbreiding van een deeltijdcollega.
3. Bij geen beschikbaarheid van een vervanger en er zijn geen medecollega’s
beschikbaar, dan worden geschikte stagiaires ingezet om de taken, waar mogelijk,
waar te nemen voor maximaal 1 dagdeel of dag.
4. Bij geen enkele beschikbaarheid gaan lessen door met alleen de groepsleerkracht in
grotere groepen.
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Stappenplan bij ziekmelding van een leerkracht
1. Bij een ziekmelding van een leerkracht wordt er, via de invalpool van PON-primair, inval
aangevraagd. Bij beschikbaarheid loopt het primaire proces door met de inzet van
invalleerkracht(en).
2. Bij geen beschikbaarheid van een vervanger, worden medecollega’s gevraagd of er extra
inzet mogelijk is en wordt het eigen netwerk aangesproken op de mogelijkheid tot extra
inzet.
3. Als stap 1 en 2 niet haalbaar zijn, dan worden de enkele groepen samengevoegd in de
volgende combigroepen:
• Groep 1/2
• Groep 3/4
• Groep 5
• Groep 7
• Groep 6/8
4. Bij geen beschikbaarheid van een leerkracht, dan wordt maximaal één dag een
onderwijsassistent in een volledige groep ingezet. Dit eventueel in combinatie met een
2e onderwijsassistent en/of stagiaires onder eindverantwoordelijkheid van directie en/of
IB. Op de 2e dag wordt de onderwijsassistent weer ingezet voor de reguliere
ondersteunende taken om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.
5. Is op dag 2 van ziekte nog geen vervanger beschikbaar, dan zullen einde van dag 1 alle
ouders op de hoogte worden gesteld dat over wordt gegaan op thuisonderwijs en dat
een groep thuis moet blijven.
Thuisonderwijs bij ziekte van een leerkracht mét online les
Als een medewerker in quarantaine zit en wel in staat is om les te geven, dan worden er
online lessen georganiseerd volgens het lesrooster van de dag. Er is een onderwijsassistent
in de groep aanwezig die de begeleiding verzorgt tijdens en na de instructies. Online
onderwijs zal z.s.m. opgepakt worden met het streven maximaal 1 dag voorbereidingstijd
door de leerkrachten en de organisatie als geheel, waarbij leerlingen dus maximaal één dag
vrijgesteld zijn/worden van lessen.
Thuisonderwijs bij ziekte van een leerkracht zonder online les, maar lesgevende taken
door ouders uitgevoerd.
Als een medewerker door ziekte thuis is en ook niet staat is om online les te geven, dan
worden alle materialen, boeken, chromebooks (groep 4 t/m 8) en weektaken mee naar huis
gegeven. Op de weektaken staan vermeld welke lessen de leerlingen moeten maken, samen
met een begeleider thuis (ouders, oppas, opa/oma, etc.). Het streven is om de leerlingen
maximaal één dag vrij te stellen van lessen i.v.m. voorbereidingstijd van de praktische zaken.
Thuisonderwijs bij quarantaine van één of enkele leerlingen uit een groep
In overleg met ouders wordt bekeken of er schoolspullen naar huis mee worden gegeven om
onderwijs thuis in te richten. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid lesdagen waarop een
leerling thuis is.
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Bijzondere omstandigheden rondom thuisonderwijs
In het geval van volledig thuisonderwijs van één of enkele complete groepen, kan op
initiatief van school, in zéér uitzonderlijke omstandigheden, een leerling opgeroepen worden
om toch onderwijs op school te volgen in aangepaste setting.
Leerling, groepjes leerlingen, volledige groep in quarantaine en volledige scholensluiting
Bij een besmetting met Covid-19 van een leerling, gaat een leerling in quarantaine. Bij
meerdere besmettingen in één groep, zal de GGD adviseren wat een juiste manier van
handelen is.
In het geval van grote mate van afwezige groepen door quarantaine en onvoldoende
medewerkers om de groepen kwalitatief goed onderwijs te geven, kan worden besloten in
overleg met de GGD + bestuur + MR, om de school te sluiting voor een periode.
P.S.
Hopende dat elke genoemde stap niet nodig is voor onze school, hoop ik voldoende
informatie te hebben gegeven hoe intern wordt gehandeld in het geval van calamiteiten.
Gelukkig hebben we, door onze (nieuwe) manier van organiseren op meerdere dagen 3
onderwijsassistenten, één leerkrachtondersteuner en 2 leerkrachten extra in onze school.
Door de inzet van deze medewerkers verkleinen we de kans dat we groepen naar huis
moeten sturen.
Het is nu al een feit dat we de ontwikkelingsimpulsen vanuit het Nationaal Plan Onderwijs
(NPO) niet op alle momenten kunnen waarmaken door het tekort aan leerkrachten,
calamiteiten rondom het coronavirus en besmetting binnen gezinnen.
Mocht het nodig zijn om tóch leerlingen of groepen naar huis te moeten sturen, dan hoop ik
dat u het ons niet kwalijk neemt, maar uw zorgen deelt op de juiste plek (directie school,
ministerie van onderwijs, etc.).
Vriendelijke groet,
Mede namens team, bestuur & medezeggenschapsraad
Rick Wolsink
Directeur-bestuurder
Hallsche Schoolverenging
Dorpsschool Halle
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