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Lesuitval en thuisonderwijs
Helaas moeten we de laatste tijd regelmatig ouders berichten over ziekte, lesuitval,
thuisonderwijs of thuisopvang. De situatie zoals die op dit moment is, is onwenselijk en
nadelig voor de continuïteit van het onderwijs. We begrijpen de zorg van ouders dan ook
heel goed.
In een eerder RondSchrijVen bent u geïnformeerd over het stappenplan dat we op
school hanteren als er een leerkracht uitvalt.
Protocol vervanging bij afwezige leerkracht
Wanneer een leerkracht niet kan lesgeven wordt het volgende stappenplan gehanteerd:
- Bellen externe invallers
- Onderzoeken of een duo- of parallel-leerkracht of overige (ambulante) teamleden
inzetbaar zijn
- Onderzoeken of er een oplossing mogelijk is met inzet van een vakleerkracht
- Onderzoeken of samenvoegen of opdelen van leerlingen over andere groepen
mogelijk is
Wanneer al deze stappen geen resultaat opleveren om de afwezige leerkracht te
kunnen vervangen, dan moet worden overgegaan tot het thuis laten blijven van een
groep. Wanneer het verzuim langer duurt, zullen we leerkrachten laten rouleren zodat
niet steeds dezelfde klas thuis is.
In het geval er besloten moet worden tot het thuisblijven van een groep dan worden
ouders daarover de voorgaande dag vóór 20.00 uur via de e-mailservice geïnformeerd.

Met het oog op de ontwikkelingen van de laatste tijd voeg ik daar het volgende aan toe
- Ook zonder corona- of andere ziekteuitval is het primair onderwijs (met name in de
grote steden) structureel onderbemand. Dit betekent dat er geen externe vervangende
leerkrachten beschikbaar zijn, maar dit bij uitval intern opgevangen moet worden.
- We hebben op de RSV sinds een paar maanden ook een onderwijsassistent in
dienst. Zij wordt ook ingezet voor vervanging als er geen leerkracht gevonden is.
- We hebben een stagiaire van de pabo op school; als er geen andere oplossing
voorhanden is, staat zij op haar stagedag zelfstandig voor de klas.
Ten overvloede wijs ik erop dat de laatste twee opties oplossingen zijn die we in principe
niet wenselijk vinden omdat we grote waarde hechten aan het geven van onderwijs
door bevoegde leerkrachten. Echter, in het geval de keus is tussen een onbevoegde
medewerker of een groep thuis laten blijven, kiezen we toch voor de eerste optie.
- Wanneer een leerkracht in thuisisolatie is maar geen klachten heeft, geeft de
betreffende leerkracht thuisonderwijs.
- Wanneer een leerkracht langere tijd afwezig is, rouleren we de aanwezige
leerkrachten. In de eerste plaats om de kinderen van die groep niet te veel onderwijs te
laten missen en in de tweede plaats om het moeten organiseren van opvang thuis zo
eerlijk mogelijk over de groepen te spreiden. Het is realistisch dat ouders er rekening
mee houden dat dit gedurende het schooljaar een aantal keren het geval kan zijn,
zolang de situatie wat betreft het lerarentekort niet verandert.
- Noodopvang bieden op school is, gezien ons eigen personeelstekort en de
personeelstekorten in de kinderopvang, geen optie. Opvang door ouders op school is
een optie die organisatorisch, juridisch en privacy-technisch niet uitvoerbaar is.
- Op de lange termijn moeten wij investeren in toekomstige leraren. Dat doen wij door
het aanbieden van stageplaatsen en het faciliteren van een zij-instroomtraject voor
geïnteresseerden met minimaal een HBO-opleiding die in twee jaar een diploma
bevoegd leerkracht kunnen halen.
Afscheid leerlingen van de heer P.O. Severin
Op woensdag 23 maart zal de heer Severin op school zijn en krijgen de leerlingen de
gelegenheid om op gepaste wijze afscheid te nemen van de directeur die zo lang leiding
heeft gegeven aan de Rotterdamse Schoolvereniging. We vragen alle leerlingen om op
woensdag 23 maart hun RSV-polo aan te trekken.
Erasmiaans Schaaktoernooi
Het Erasmiaans schoolschaakfestijn is het jaarlijkse schaaktoernooi voor schoolteams.
Het wordt dit keer op zaterdag 2 april in Rotterdam gehouden. Er kunnen teams van vier
spelers aan meedoen, inschrijven kan tot uiterlijk 29 maart. Voor meer informatie verwijs
ik u naar de flyer in de bijlage.
Korte berichten
• Toekomstige leerlingen, die al een broer of zus op school hebben en in 2018, 2019 of
2020 zijn geboren, kunnen nu reeds worden aangemeld. Formulieren zijn te verkrijgen bij
de administratie.
• Kinderen mogen in uitzonderlijke gevallen vanuit school telefoneren, nadat zij
toestemming hebben gekregen van één der leerkrachten. Daarvoor wordt per gesprek €
0,50 in rekening gebracht. Het is de leerlingen niet toegestaan onder de schooltijden
mobiel te telefoneren. Het is ook zeker niet de bedoeling dat uw kind onder schooltijd
belt, sms’t of appt. De leerlingen riskeren inbeslagname van hun device wanneer ze toch
hun mobiel in het zicht hebben. Dit geldt ook voor smartwatches. Ouders kunnen in
beslag genomen devices ophalen bij de leerkracht van hun kind.
• De leerkrachten, ook de kleuterleidsters, willen graag om 8.45 uur met de les beginnen.
Houdt u daar rekening mee? De kleuters worden in principe om 15.00 uur opgehaald.
Draagt u er zorg voor dat er om 15.00 uur ook iemand is die uw kind ophaalt?
• In voorkomende gevallen kan verlof voor een leerling worden aangevraagd via e-mail.
De aanvraag kan minimaal veertien dagen tevoren worden gericht aan mevrouw

Hermans, hermans@rsv.nl , Vermeldt u in de aanvraag: naam van de leerling(en), groep
waarin de leerling zit en de reden van de aanvraag. Mevrouw Hermans zal per brief uw
verlofaanvraag beantwoorden. Zij hanteert bij de beoordeling van de aanvraag het
bepaalde in de Leerplichtwet. Er wordt op aangedrongen verlofaanvragen tot een
minimum te beperken; het is belangrijk dat de leerlingen niet verzuimen.
Bekijkt u ook de website van de Rotterdamse Schoolvereniging, www.rsv.nl

