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Protocol: Naar huis sturen van leerlingen
Tijdens de schooldagen wordt onderwijs gegeven aan de leerlingen die op de school staan
ingeschreven. De school is dan verantwoordelijk voor het toezicht op deze leerlingen. Bij
lesuitval tijdens de schooldagen moet de school zorgen voor een adequate opvang van de
leerlingen. Ouders moeten er vanuit kunnen gaan dat de school gedurende de schooldag,
ongeacht of de leerlingen les ontvangen, toezicht houdt. Incidenteel kan het moeilijk zijn om
vervanging te vinden bij ziekte en/of verlof van leerkrachten.
Wanneer er door onvoorziene omstandigheden, onverwacht ziekteverzuim is, zullen de
leerlingen de eerste dag zeker niet naar huis worden gestuurd.
Is het vooraf duidelijk dat ook de volgende dag/dagen de leerlingen geen onderwijs kunnen
krijgen, zal de directie de ouders informeren met een mededeling hierover.
Wanneer de periode dat de leerlingen geen onderwijs krijgen langer duurt, zullen de lesvrije
dagen over meerdere groepen verdeeld worden.

Maar voordat de leerlingen thuis moeten blijven, zijn de volgende mogelijkheden van opvang
bekeken:
1. Kunnen er groepen gecombineerd worden?
2. Kunnen de leerlingen over andere groepen verdeeld worden?
3. Kan intern vervanging geregeld worden door het inzetten van vakleerkracht, intern
begeleider, ambulante tijd directie, stagiaire, enz.
Alleen LIO-stagiaires en gediplomeerde onderwijsassistenten mogen zelfstandig de klas
draaien onder verantwoordelijkheid van een leerkracht.
Deze interne vervanging moeten we zoveel mogelijk beperken. Dit om te vermijden dat
ook deze werkzaamheden teveel in de knel komen.

Indien groepen thuis moeten blijven, wordt daar melding van gedaan aan het College van
Bestuur en aan de inspectie voor het basisonderwijs.
Dit protocol wordt opgenomen in de schoolgids.
Het protocol wordt geëvalueerd in 2020
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