
 

 

Invalprotocol De Brug ( schooljaar 2016-2017 ) 
 
Doelstelling: Bij afwezigheid van leerkrachten de bemanning van de 
groep snel en efficiënt  regelen, zodanig dat voor iedereen helder is 
welke keuzes daarin gemaakt worden. 
 
Stappenplan 

1. Leerkracht beseft, bepaalt of vermoedt dat hij/zij niet kan 
werken.  

2. Leerkracht meldt dit zo snel mogelijk telefonisch, doch uiterlijk 
tussen 7.00 uur en 7.20 uur bij de directeur.  

3. Directie gaat na te kiezen voor:  

• Inloggen op www.vervangingsmanager.nl om vervanging 
aan te vragen en vervolgens via mail vernemen wie er 
komt invallen. 

• Of (indien geen computer voorhanden is) een belletje naar 
de coördinator vervangingsmanager, Anja de Lange-
Dekker 072 5660217 

• Er is een invaller beschikbaar.  

• In geval er wel invaller beschikbaar is , maar niet voor de 
betreffende groep, een collega te vragen of die bereid is 
een dag van groep te ruilen (DEZE COLLEGA MAG ALTIJD 
ZONDER SCHULDGEVOEL NEE ZEGGEN. )  

 
4. Indien er vanuit Flore geen vervanger beschikbaar is: 

• Het benaderen van een eigen teamlid of duo. (DEZE 
COLLEGA MAG ALTIJD ZONDER SCHULDGEVOEL NEE 
ZEGGEN.)  

• Als dit niet lukt: Het benaderen van een collega van een 
andere Floreschool die aangegeven heeft bij ons te willen 
invallen.  

 
5. Als punt 1 t/m 4 geen invalkracht oplevert, worden de leerlingen 

de eerste  2 dagen verdeeld over de verschillende groepen. 

• De leerlingen worden door de directeur/ intern begeleider/ 
onderwijsassistente/leerkracht opgevangen en verdeeld 
over de verschillende groepen volgens de opdeellijsten die 
te vinden zijn in de opdeeltas die in de inloopkast 
hangt.  

http://www.vervangingsmanager.nl/


 

 

• Het programma voor de diverse groepen ziet er als volgt 
uit: 

o Groep 1/2: ’s morgens gaat groep 1 naar de andere 
groep 1-2 en groep 2 gaat naar groep 3. ’s Middags 
wordt groep 1-2 gekoppeld aan groep 7 of 8. 

o Groep 3 t/m 8: Hiervoor is een alternatief bijna 
dagvullend programma beschikbaar. En er zijn 
kopieën voor alle leerlingen als extra werk. Deze 
zitten in de opdeeltas die in de inloopkast hangt. 

o Groep 3: ’s morgens verdeeld over groep 4-5-6, ’s 
middags naar groep 1-2 of gekoppeld aan groep 7 
of 8. 

o Groep 4: wordt verdeeld over groep 3-5-6 
o Groep 5: wordt verdeeld over groep 3-4-6 
o Groep 6: wordt verdeeld over groep 4-5-8 
o Groep 7: wordt verdeeld over groep 4-5-6-8 
o Groep 8: Wordt verdeeld over groep 5-6-7 

6. Als na 2 dagen opdelen voor de volgende dag geen 
invalmogelijkheid is gevonden, worden de ouders via Parnassys 
geïnformeerd over het feit dat deze leerlingen (als het gaat om 
groep 5 t/m 8) de volgende dag geen school hebben. Deze actie 
wordt geregeld door de directeur. In dit bericht wordt vermeld 
dat als ouders zelf op geen enkele wijze voor een goede opvang 
van hun kind kunnen zorgen, de school bereid is deze kinderen op 
te vangen. Als het gaat om groep 1 t/m 4 wordt een groep 5 t/m 8 
naar huis gestuurd en gaat deze leerkracht voor de groep van de 
afwezige leerkracht. Ivm met de marge-uren die groep 5 t/m 8 
hebben kunnen we alleen deze kinderen naar huis sturen.  

7. Als er voor de volgende dag nog geen oplossing is, dan worden de 
ouders van een andere groep ( 5 t/m 8 ivm marge-uren die zij 
hebben) via Parnassys geïnformeerd over het feit (directeur 
bepaalt in overleg met team welke groep) dat ze de volgende dag 
geen school hebben. In dit bericht wordt vermeld dat als ouders 
zelf op geen enkele wijze voor een goede opvang van hun kind 
kunnen zorgen, de school bereid is deze kinderen op te vangen.  

De leerkracht van deze groep staat de volgende dag in de groep waarvan 
de leerkracht afwezig is. Deze actie wordt geregeld door de directie. 
 
 



 

 

Te benaderen invallers 16-17 
 

A. Invalpool van de stichting via www.vervangingsmanager.nl  
B. Eigen teamlid: 

 

Naam  Dagen beschikbaarheid Groep 

Angelique Strijker Ma-vrij 1 t/m 4, bij hoge nood 5 
t/m 8 

Margot 
Heeremans 

Di-do 1 t/m 8 

Saskia van 
Schagen 

Ma  
Vrij  

8, vanaf 9.00 u 
1 t/m 8 vanaf 9.00 u 

Janet  Tijsma Vrij  3, vanaf 8.45 u 

   

   

   

   

 
 

C. Andere Florecollega’s  die op De Brug wil invallen. 
 

Naam Telefoonnummer  Dagen 
beschikbaarheid 

Groep 

    

    

    

    

    

    

 
 
 

http://www.vervangingsmanager.nl/

