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Vervanging zieke leerkrachten 
Op school merken we bij ziekte en afwezigheid van leerkrachten dat het niet altijd lukt om een vervangende 

leerkracht te krijgen. Binnen SKozoK werken we met een vervangerspool. Ondanks inspanningen om 

leerkrachten te blijven werven voor deze pool, merken we dat dit steeds moeilijker lukt. Hieraan merken we o.a. 

dat de arbeidsmarkt krapper wordt.  

Momenteel heerst een Nederland een ware griepepidemie. U leest erover in de krant en ook binnen de Klepper 

hebben we ermee te maken, zowel onder leerlingen als personeel.  

We kunnen niet voorkomen dat we van tijd tot tijd voor de situatie komen staan dat er geen vervanger 

beschikbaar is voor een groep. Om op deze situaties voorbereid te zijn, hebben we een ‘noodplan vervanging’ 

gemaakt. Dit plan delen we met u, zodat u kunt begrijpen wanneer de situatie in de groep van uw kind anders is 

dan gewoon het geval is.  

 
 

 

Het plan ziet er als volgt uit:  

2017 / 2018  Noodplan vervanging: 

Als eerste worden ouders met onderwijsbevoegdheid benaderd met wie we dit hebben afgesproken.  

Wanneer dit niet mogelijk is, gaan we als volgt te werk.  

 

Leerkracht van een van de drie groepen 1-2 is afwezig: 

Betreffende groep opdelen over de andere twee groepen 1-2. 

 

Leerkracht van groep 3 of 4 is afwezig: 

Een groep 1-2 opdelen over de andere 2 groepen 1-2. De leerkracht die overblijft vervangt in groep 3 of 4. 

 

De leerkracht van groep 5 , 6, 7 of  8 is afwezig: 

* Op de maandagen dat er twee leerkrachten in groep 8A zijn, gaat Danique vervangen. 

* Op alle andere momenten worden de twee groepen 8 samengevoegd. De leerkracht die overblijft vervangt in 

de betreffende groep. 

 

Indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk blijkt op een bepaald moment, en Sandra heeft ook geen 

mogelijkheid, wordt de betreffende klas opgedeeld over de andere 9 groepen. 

Iedere leerkracht heeft:  

* Een duidelijke weekplanning met taken ingevuld in de klas liggen 

* Een takenpakket voor de kinderen klaar liggen.  
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Muziekonderwijs 

 

 
 

De komende 3 jaar doet onze school mee aan de ´muziekimpuls´, hiervoor hebben we een subsidie 

aangevraagd en samen met Art4U geven we ons muziek onderwijs een stevige boost ... 

Zo worden er in de onderbouw 15 lessen gegeven door een muziekdocent, die er tevens voor zorgt dat de 

groepsleerkracht de andere weken kan voortborduren op de gegeven lessen; hiervoor is materiaal beschikbaar 

en kunnen leerkrachten makkelijk lesideeën opzoeken en uitvoeren. 

Ook de instrumentlessen zijn uitgebreid; naast een 'blazersklas' en een 'accordeonklas', zijn er nu ook 

keyboardlessen, en ukelelelessen. Zang wordt dit jaar nog toegevoegd en er gaat ook een pilot lopen met een 

'strijkersklas'. 

De bovenbouw krijgt muzieklessen aangeboden die te maken hebben met popmuziek, daarnaast is er een 

aanbod om ondersteund te worden bij de musical! 

Het doel van dit alles is om ons muziek onderwijs naar een hoger plan te tillen en na drie jaar een structureel 

beter aanbod in muziek te hebben. 

 

Studiedag 

De eerstvolgende studiedag staat gepland op maandag 19 februari 2018. 

Dit even ter herinnering! 


