
 

 

 

 
 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 
 
In de schoolgids kunt u lezen hoe wij ervoor zorgen dat uw kind onderwijs krijgt, ook wanneer de 
leerkracht ziek is. Onze inzet is om de lessen op goede wijze door te laten gaan. In de meeste 
gevallen zorgen we voor een invaller. 
 
Bij het inzetten van invallers gelden voor ons beperkende regels van de Wet Werk en Zekerheid. 
Deze wet is sinds 1 juli 2016 gewijzigd, waardoor regels over tijdelijke arbeidsovereenkomsten, 
ontslag en WW zijn veranderd. In het kort komt het er op neer, dat een invaller maar vijf  maal mag 
invallen bij Gearhing, daarna kan hij/zij zes maanden en 1 dag niet meer werken voor Gearhing. Dit 
heeft te  maken met het volgende. ‘1 dag vervangingswerk’ is een tijdelijke arbeidsovereenkomst, vijf 
maal invallen zijn vijf tijdelijke contracten. Bij een zesde keer zou deze invaller een vaste aanstelling 
krijgen en dat willen we voorkomen. Gearhing kan zich niet veroorloven het personeelsbestand op 
deze wijze enorm uit te breiden. 
 
Gearhing heeft een andere oplossing voor het vervangen van zieke medewerkers:  
 

- We hebben een eigen vervangingspool in het leven geroepen waarin gekwalificeerde 
leerkrachten zijn aangenomen. Deze leerkrachten kunnen blijvend ingezet worden voor het 
kort durend ziekteverlof. Dit zijn onze vaste vervangers. 

- We werken samen met andere besturen in de regio en maken gebruik van een gezamenlijke 
invalpool. Deze medewerkers worden ingezet bij wat langer durende vervanging, of wanneer 
onze vaste vervangers niet beschikbaar zijn.  

- Als ook bij deze pool geen leerkrachten beschikbaar zijn, moet de oplossing binnen de 
betreffende school worden gezocht, bijvoorbeeld door een collega te laten vervangen of de 
groep op te delen over de andere groepen. In uiterste nood kan het voorkomen dat de 
schoolleiding moet besluiten een groep naar huis te sturen. Met name ten tijde van een 
griepgolf kan dit voorkomen. 

 
De nieuwe wet betekent dat bij langduriger ziekteverlof onze scholen met veel wisselende 
invalkrachten moeten werken. Wij realiseren ons terdege dat dit de continuïteit binnen de teams en 
voor onze leerlingen niet ten goede komt! De overheid beslist hier echter over. 
 
We doen ons uiterste best om de continuïteit van het onderwijs op de school van uw kinderen te 
waarborgen, maar we moeten rekening houden met de gevolgen van deze wet. We hopen op uw 
begrip hiervoor. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Alex. J. Peltekian 

 
 
 

 
 

 
voorzitter college van bestuur 
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