
  Noodplan: Procedure bij afwezigheid       

  leerkracht 

 

Een afwezige leerkracht     

Een leerkracht kan plotseling afwezig zijn vanwege ziekte, ongeval of andere 

omstandigheden. Dat is vervelend voor de leerkracht en voor de organisatie op de 

school. Het beleid van de school is erop gericht de opvang van de kinderen van de 

afwezige leerkracht op school voor ten minste één dag te realiseren. Wanneer de 

periode van afwezigheid langer duurt dan één dag, wordt getracht de periode van 
opvang met acceptabele middelen te verlengen, zó dat de kwaliteit van het 

gegeven onderwijs en de gezonde werkomstandigheden voor kinderen en team 

gewaarborgd blijven. In uiterste nood kan ertoe besloten worden onder strikte 

voorwaarden een groep kinderen naar huis te sturen. 

 

Procedure bij afwezigheid van een leerkracht voor één dag 
Een leerkracht die door omstandigheden niet aanwezig kan zijn, meldt dit zo 

spoedig mogelijk doch uiterlijk één uur voor aanvang van de les aan de directie. 

De zieke leerkracht belt hieraan voorafgaand zo mogelijk zijn/haar duo-partner 

met de vraag of deze kan vervangen. Indien dat niet lukt, probeert de directie een 

geschikte vervanger te vinden. Indien er wel een vervanger wordt gevonden, 

echter niet geschikt voor de gewenste groep, wordt in onderling overleg besloten 
wie in welke groep komt te staan. Het laatste woord heeft daarbij de directie. 

Indien er geen vervanger beschikbaar is, dient er ad hoc een oplossing gevonden 

te worden. Deze oplossing kan zijn: 

a. Een aanwezige PABO-student is bereid de groep te draaien. Dit kan echter 

alleen  onder nadrukkelijke voorwaarden: 

 de student moet aangeven de groep te wíllen draaien; 

 de student moet over voldoende kennis en vaardigheden beschikken; 

 de student werkt onder de verantwoordelijkheid van een van de aanwezige 

collega’s, die zich bereid heeft verklaard een ‘oogje in het zeil te houden’. 

b. Er is geen PABO-student beschikbaar. In dit geval rest de school niets 
anders dan de betreffende kinderen over de resterende groepen te verdelen, 

waarbij er voor voldoende werk voor deze kinderen wordt gezorgd. Daarbij 

worden de kinderen van de groepen 1/2 ontzien. In het geval de leerkracht 

van groep 1/2 afwezig is en er geen vervanging wordt gevonden, blijven de 

kinderen van groep 1/2 bij elkaar; worden de kinderen uit een hogere groep 

over de overige groepen verdeeld en komt de leerkracht van deze groep 
voor de 1/2-groep te staan. In iedere groep staat op een centrale plek een 

‘noodmap’, waaruit de kinderen werk kunnen krijgen dat zelfstandig door 

hen te maken is. Tevens is in de map te vinden op welke wijze de kinderen 

het best over de groepen zijn te verdelen. De inhoud van de map wordt door 

de leerkracht up-to-date gehouden. 

c. Géén optie is het naar huis sturen van een groep kinderen. Simpelweg 

vanwege het feit dat ouders daarvan niet op de hoogte gesteld zijn en 



daarom ook niet voor opvang van hun kind(eren) hebben kunnen zorgen. 

Bij afwezigheid van ouders zou het kind op straat komen te zwerven met 

alle mogelijke vervelende consequenties van dien. 

 Procedure bij afwezigheid van een leerkracht langer dan één 

dag  

Indien de periode van afwezigheid langer duurt dan één dag en de directie er niet 
in slaagt een geschikte vervanger te vinden, volgt de procedure zoals is 

beschreven onder de punten 2 a. t/m c. Evenwel wordt nu de afweging gemaakt 

of het gegeven onderwijs kwalitatief op peil blijft en de gezonde 

werkomstandigheden voor kinderen en team gewaarborgd blijven. Zo deze in het 

geding komen, kan er tot het volgende worden besloten: 

d. De kinderen worden voor de periode van uiterlijk één dag naar huis 

gestuurd, echter onder uitdrukkelijke voorwaarden: 

 de ouders van de kinderen zijn de dag voorafgaand aan het naar huis sturen 

van de kinderen van dit besluit op de hoogte gebracht; 
 de M.R. wordt over het naar huis sturen van een groep geïnformeerd; 

 omdat het niet wenselijk is een groep voor twee of meer aaneengesloten 

dagen naar huis te sturen, betekent dit dat er voor iedere dag waarop een 

leerkracht afwezig is een ándere groep aan de beurt is om naar huis te 

worden gestuurd. Onderbouwgroepen verdienen daarbij de voorkeur, omdat 
deze meer dan voldoende uren onderwijstijd volgen; 

 het te volgen onderwijsprogramma mag onder geen enkele voorwaarde in 

het geding komen. De gemiste lesstof dient binnen het resterende 

lesprogramma zo spoedig als mogelijk te worden ingehaald. 

 Procedure bij afwezigheid van een leerkracht voor een niet te 

overziene periode  
Duurt een periode langer dan één dag, is het eind niet in zicht en wordt nog 

steeds geen invaller gevonden, wordt in overleg met Bovenschools Directeur en 

collega-directeuren stichtingsbreed bezien of er een tijdelijke oplossing gevonden 
kan worden. 

 

Voorkomen is beter dan genezen  
Een gezond personeelsbeleid, goede arbeidsomstandigheden, een goed 

loopbaanbeleid, arbeidsvoorwaardenbeleid en adequate begeleiding bij 

ziekteverzuim moeten er voor zorgen dat leerkrachten lekker in hun vel zitten en 

zo min mogelijk langdurig ziek worden en blijven. Het moge duidelijk zijn, dat 
ook de leerkrachten zélf verantwoordelijk zijn voor hun welzijn. Goed luisteren 

naar je lichaam en klachten ventileren indien dat noodzakelijk is. Niemand is 

gediend bij een langdurig zieke collega! 
 

Invallen moet wel mogelijk zijn 
Het lijkt een open deur, maar een collega moet in de groep waarin wordt ingevallen 

het werk wél naar behoren kunnen doen. Dit heeft voor de afzonderlijke teamleden 
de volgende consequenties: 



 het onderwijsprogramma dient voor tenminste één dag te zijn voorbereid. 
Het programma ligt op een duidelijk zichtbare plek klaar; 

 de benodigde materialen zijn eenvoudig in het lokaal terug te vinden; 

 in ieder lokaal ligt duidelijk zichtbaar de klassenmap; 

 van een invallende collega wordt verwacht dat hij/zij het programma van 

de dag volgt, het werk van de kinderen nakijkt en indien de afwezigheid van 

de groepsleerkracht langer duurt dan één dag, het programma voor de 

volgende dag al dan niet met hulp van een collega voorbereid en klaarlegt. 
Ook wordt verwacht dat hij/zij de taken van de afwezige leerkracht 

overneemt (pleinwacht, kopjesbeurt). 

 


