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Noodplan Maranatha bij geen vervanging 
 
Wij hebben een fantastisch team rondlopen,dat elke dag lesgeeft aan uw kind(eren) met veel passie en plezier. 
Het kan natuurlijk voorkomen dat een van de leerkrachten (kort of langdurig) ziek wordt.  
 

Bij ziekteverlof wordt het volgende 'noodplan' gevolgd: 
 
Bij afwezigheid van een leerkracht zorgt de school in principe voor een goede inval leerkracht via het 
RTC-Cella (invalpool).  
Mocht er een van onze leerkrachten ziek worden, dan is de kans helaas groot dat het RTC-Cella leeg is. 
Natuurlijk proberen we dan nog of de duo-collega kan invallen (=noodplan A), maar als dat niet lukt voor die 
dag, dan komt noodplan B of noodplan C in actie. 

 
● Noodplan A is de duo-collega of een andere collega. Dat kan uiteraard niet te lang gezien de collega 

ook niet overbelast mag raken of de volgende dag weer ergens anders voor de klas staat. 
 

● Noodplan B geldt slechts voor 1 dag en is als volgt: 
○ Bij ziekte van een leerkracht uit de kleutergroep of groep 3 wordt de groep overgenomen door 

een van de andere leerkrachten van ons team en wordt een andere groep verdeeld over de 
andere groepen (welke groep verdeeld wordt, zal wisselend zijn en wordt bepaald door de 
directie). 

○ Bij ziekte van een leerkracht uit groep 4 t/m 8 wordt de groep van de zieke leerkracht verdeeld 
over de andere groepen (de verdeling van de kinderen hebben de leerkrachten in hun noodplan 
vastgelegd). 

 
Na deze eerste dag van noodplan B volgt noodplan C, noodplan A of de eigen leerkracht. 
 

● Noodplan C krijgt u zo spoedig als mogelijk te horen en houdt in: 
○ Mocht er geen inval leerkracht gevonden worden en de groep is voorafgaand al verdeeld 

geweest, dan worden de ouders van de leerlingen van de betreffende groep (met de zieke 
leerkracht) op tijd ingelicht om hun kind thuis te houden en zelf opvang te verzorgen. 

 
Het is derhalve handig om thuis al een eigen noodplan voorbereid te hebben. 


