
 
Protocol in geval van ziekte 

Het ziekteprotocol gaat uit van een noodsituatie. Enerzijds in de urgentie (een leerkracht is 

plotseling ziek/afwezig), anderzijds vanwege de duur (de ziekte/afwezigheid is kortdurend). 

Een dergelijke noodsituatie is per definitie onverwachts en in die zin vaak ontregelend. 

Uitgangspunt is echter wel, dat we als team verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan alle 

groepen. Om ervoor te zorgen dat we de ‘ontregeling’ van te voren zoveel mogelijk 

voorkomen, geldt bijgaand protocol. 

Onderstaand stappenplan heeft betrekking op kortdurend ziekteverlof. Voor langdurend 

ziekteverlof gaan we –indien er geen vervanging is- als team met elkaar in overleg hoe we 

met de situatie omgaan. 

Onderstaand stappenplan gaat uit van 1 kortdurende zieke leerkracht in het team. Indien er 

sprake is van meerdere kortdurende zieke leerkrachten besluit directie welke groep wordt 

verdeeld, en welke groep thuis moet blijven. Indien deze situatie meerdere dagen duurt, 

wordt met het team besloten hoe met deze situatie om te gaan. 

 

Groep 1-2 (leerlingen worden niet verdeeld): 

Dag 1: 

 
Vervanging door andere 
leerkracht wiens werkdag het 
niet is. 
Gebeld kunnen worden: 
 

 
Namen 
 

 
Vervanging door extra inzet 
kan niet geregeld worden: 
 

 
1. Indien extra leerkracht beschikbaar is die dag, dan gaat hij/zij in 

de groep; 
2. Leerkracht andere groep gaat dag draaien (betreffende groep 

wordt verdeeld); 
3. Indien stagiaire 3e- of 4e-jaars; hij/zij draait de groep (met hulp 

van onderwijsassistent).  
 

Directie neemt indien nodig beslissing welke leerkracht uit andere groep 
gaat vervangen.  
 

 

Dag 2: 

 
Vervanging door andere 
leerkracht wiens werkdag het 
niet is. 
Gebeld kunnen worden: 
 

 
Namen  
 
 
  
 
 
 



 
 
Vervanging door extra inzet 
kan niet geregeld worden: 
 

 
1. Indien extra leerkracht beschikbaar is die dag, dan gaat hij/zij in 

de groep; 
2. Leerkracht andere groep gaat dag draaien (betreffende groep 

wordt verdeeld); 
3. Indien stagiaire 3e- of 4e-jaars; hij/zij draait de groep (met hulp 

van onderwijsassistent).  
 
 

Directie neemt indien nodig beslissing welke leerkracht uit andere groep 
gaat vervangen.  
 

 

Dag 3: 

 
Vervanging door andere 
leerkracht wiens werkdag het 
niet is. 
Gebeld kunnen worden: 
 

 
Namen 
 

 
Vervanging door extra inzet 
kan niet geregeld worden: 
 

 
1. Indien extra leerkracht beschikbaar is die dag, dan gaat hij/zij in 

de groep; 
2. Indien stagiaire 3e- of 4e-jaars; hij/zij draait de groep (met hulp 

van onderwijsassistent);  
3. Indien geen vervanging mogelijk op basis van punt 1 of 2, dan 

blijft groep thuis.  
 

De directie informeert ouders dag van te voren indien kinderen thuis 
moeten blijven. Ouders houden altijd de mogelijkheid hun kind wel naar 
school te sturen! 
 

 

 

Groep 3-4 (leerlingen groep 3 worden niet verdeeld): 

Dag 1: 

 
Vervanging door andere 
leerkracht wiens werkdag het 
niet is. 
Gebeld kunnen worden: 
 

 
Namen 
 

 
Vervanging door extra inzet 
kan niet geregeld worden: 
 

 
1. Indien extra leerkracht beschikbaar is die dag, dan gaat hij/zij 

in de groep; 
2. Leerkracht andere groep gaat dag draaien (betreffende groep 

wordt verdeeld); 
3. Indien stagiaire 3e- of 4e-jaars; hij/zij draait de groep (met 

hulp van onderwijsassistent). 
 



 
Directie neemt indien nodig beslissing welke leerkracht uit andere groep 
gaat vervangen.  
 

 

Dag 2: 

 
Vervanging door andere 
leerkracht wiens werkdag het 
niet is. 
Gebeld kunnen worden: 
 

Namen 
 

 
Vervanging door extra inzet 
kan niet geregeld worden: 
 

 
1. Indien extra leerkracht beschikbaar is die dag, dan gaat hij/zij 

in de groep; 
2. Leerkracht andere groep gaat dag draaien (betreffende groep 

wordt verdeeld); 
3. Indien stagiaire 3e- of 4e-jaars; hij/zij draait de groep (met 

hulp van onderwijsassistent). 
 

Directie neemt indien nodig beslissing welke leerkracht uit andere groep 
gaat vervangen.  
 
Indien de situatie niet toelaat dat een andere groep verdeeld kan worden, 
zal de directie het besluit nemen ouders te informeren dat groep 3 thuis 
moet blijven. De directie informeert ouders dag van te voren indien 
kinderen thuis moeten blijven. Ouders houden altijd de mogelijkheid hun 
kind wel naar school te sturen! 
 

4. Indien groep 3 thuis blijft, draait groep 4 mee in groep 4-5. 
 

 

Dag 3: 

 
Vervanging door andere 
leerkracht wiens werkdag het 
niet is. 
Gebeld kunnen worden: 
 

Namen 
 

 
Vervanging door extra inzet 
kan niet geregeld worden: 
 

 
1. Indien extra leerkracht beschikbaar is die dag, dan gaat hij/zij 

in de groep; 
2. Indien stagiaire 3e- of 4e-jaars; hij/zij draait de groep (met 

hulp van onderwijsassistent); 
3. Indien geen vervanging mogelijk op basis van punt 1 of 2, dan 

blijft groep 3 thuis. Groep 4 wordt verdeeld over alle andere 
groepen. 

 
De directie informeert ouders dag van te voren indien kinderen thuis 
moeten blijven. Ouders houden altijd de mogelijkheid hun kind wel naar 
school te sturen! 
 

 



 
 

Groep 4-5 t/m 8 

Dag 1: 

 
Vervanging door andere 
leerkracht wiens werkdag het 
niet is. 
Gebeld kunnen worden: 
 

Namen 
 

 
Vervanging door extra inzet 
kan niet geregeld worden: 
 

 
1. Indien extra leerkracht beschikbaar is die dag, dan gaat hij/zij 

in de groep; 
2. Indien stagiaire 3e- of 4e-jaars; hij/zij draait de groep (met 

hulp van onderwijsassistent); 
3. Groep wordt verdeeld. 

 

 

Dag 2: 

 
Vervanging door andere 
leerkracht wiens werkdag het 
niet is. 
Gebeld kunnen worden: 
 

Namen 
 

 
Vervanging door extra inzet 
kan niet geregeld worden: 
 

 
1. Indien extra leerkracht beschikbaar is die dag, dan gaat hij/zij 

in de groep; 
2. Leerkracht andere groep gaat dag draaien (betreffende groep 

wordt verdeeld); 
3. Indien stagiaire 3e- of 4e-jaars; hij/zij draait de groep (met 

hulp van onderwijsassistent). 
 

Directie neemt indien nodig beslissing welke leerkracht uit andere groep 
gaat vervangen.  
 

 

Dag 3: 

 
Vervanging door andere 
leerkracht wiens werkdag het 
niet is. 
Gebeld kunnen worden: 
 

Namen 
 

 
Vervanging door extra inzet 
kan niet geregeld worden: 
 

 
1. Leerkracht andere groep gaat dag draaien (betreffende groep 

wordt verdeeld); 
2. Indien extra leerkracht beschikbaar is die dag, dan gaat hij/zij 

in de groep; 



 
3. Indien stagiaire 3e- of 4e-jaars; hij/zij draait de groep (met 

hulp van onderwijsassistent). 
 
Directie neemt indien nodig beslissing welke leerkracht uit andere groep 
gaat vervangen.  
 
Indien de situatie niet toelaat dat een andere groep verdeeld kan worden, 
zal de directie het besluit nemen ouders te informeren dat de groep thuis 
moet blijven. De directie informeert ouders dag van te voren indien 
kinderen thuis moeten blijven. Ouders houden altijd de mogelijkheid hun 
kind wel naar school te sturen! 
 

 



 
Projectdagen 

Op projectdagen gelden de volgende afspraken: 

 
Vervanging middag door 
andere leerkracht wiens 
werkdag het niet is. 
Gebeld kunnen worden: 
 

Namen 
 

 
Vervanging door extra inzet 
kan niet geregeld worden: 
 

 
1. Onderwijsassistent/directeur draait (draaien) projectmiddag; 
2. Alle leerlingen blijven in eigen groep en volgen daar aangeboden 

activiteit. 

 

 


