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Noodplan invallen                          
 
De PCO-N heeft vaste poolers voor onze vier scholen. Indien een pooler aanwezig is op onze school 
en beschikbaar is, wordt deze ingezet bij ziekte of vervanging van de leerkracht. Poolers worden ook 
ingezet voor langdurige ziekteverloven, zwangerschapsverloven en ouderschapsverloven. Wij zijn op 
zoek naar nieuwe poolers om eventuele vervanging te regelen. 
 
Als alle poolers zijn ingezet, kijken we of we de vervanging kunnen regelen door inzet van een 
leraarondersteuner. Indien we geen vervanging kunnen regelen treedt het ‘Noodplan invallen De 
Zaaier 2022-2023’ in werking. Zodra dit het geval is, ontvangen de ouder(s)/ verzorger(s) van 
betreffende groep hierover bericht via de mail. 
  
In het ‘Noodplan invallen De Zaaier 2022-2023’ staat omschreven hoe wij handelen op het moment 
dat wij geen invalkracht kunnen vinden. Uiteraard proberen wij bij afwezigheid van een 
groepsleerkracht elke dag opnieuw een oplossing te vinden! 
 
 
 
 
 
Noodplan invallen De Zaaier 
 
Wanneer? 
Het noodplan wordt gebruikt wanneer er géén invaller beschikbaar is. 
Uiteraard proberen we elke dag opnieuw een invalkracht te vinden! 
 
Hoe werkt het? 
1e DAG             De klas wordt eventueel gesplitst en opgevangen door één/ twee collega(e) en/of één  

van de onderwijsassistenten vangt de klas op . 
2e DAG:            De klas van de zieke leerkracht blijft een dag thuis. 
3e DAG e.a.: Volgens een vast schema blijft een andere klas een dag thuis. De vrijgekomen 
                         leerkracht vervangt in de meeste gevallen de zieke leerkracht. 
 
Hoe werkt het per groep? 
 
ONDERBOUW 
Stel: de leerkracht van groep 1/2a is ziek. 
1e DAG: Groep 1/2a wordt opgevangen door de onderwijsassistent(en). 
2e DAG: Groep 1/2a blijft thuis. 
3e DAG: Groep 1/2b blijft thuis. De leerkracht van groep 1/2b valt in. 
4e DAG: Groep 1/2 c blijft thuis. De leerkracht van groep 1/2 c valt in. 
5e DAG:  Groep 3a blijft thuis. De leerkracht van groep 3a valt in. 
 
Stel: de leerkracht van groep 1/2b is ziek. 
1e DAG: Groep 1/2b wordt opgevangen door de onderwijsassistent(en). 
2e DAG: Groep 1/2b blijft thuis. 
3e DAG: Groep 1/2 c blijft thuis. De leerkracht van groep 1/2 c valt in. 
4e DAG: Groep 1/2a blijft thuis. De leerkracht van groep 1/2a valt in. 
5e DAG: Groep 4 blijft thuis. De leerkracht van groep 4 valt in.   
 
Stel: de leerkracht van groep 1/2 c is ziek.  
1e DAG: Groep 1/2 c wordt opgevangen door de onderwijsassistent(en). 
2e DAG: Groep 1/2 c blijft thuis. 
3e DAG: Groep 1/2a blijft thuis. De leerkracht van groep 1/2a valt in. 
4e DAG: Groep 1/2b blijft thuis. De leerkracht van groep 1/2b valt in. 
5e DAG: Groep 3b blijft thuis. De leerkracht van groep 3b valt in. 
 
 



Stel: de leerkracht van groep 3a is ziek 
1e DAG: Groep 3a wordt opgevangen door de onderwijsassistent(en). 
2e DAG: Groep 3a blijft thuis  . 
3e DAG: Groep 4 blijft thuis. De leerkracht van groep 4 valt in. 
4e DAG: Groep 3b blijft thuis. De leerkracht van groep 3b valt in 
5e DAG: Groep 1/2 c blijft thuis. De leerkracht van groep 1/2 c valt in. 
 
Stel: de leerkracht van groep 3b is ziek 
1e DAG: Groep 3b wordt opgevangen door de onderwijsassistent(en). 
2e DAG: Groep 3b blijft thuis  . 
3e DAG: Groep 3a blijft thuis. De leerkracht van groep 3a valt in. 
4e DAG: Groep 4 blijft thuis. De leerkracht van groep 4 valt in 
5e DAG: Groep 1/2b blijft thuis. De leerkracht van groep 1/2b valt in. 
 
Stel: de leerkracht van groep 4 is ziek 
1e DAG: Groep 4 wordt opgevangen door de onderwijsassistent(en). 
2e DAG: Groep 4 blijft thuis  . 
3e DAG: Groep 3b blijft thuis. De leerkracht van groep 3b valt in. 
4e DAG: Groep 3a blijft thuis. De leerkracht van groep 3a valt in 
5e DAG: Groep 1/2a blijft thuis. De leerkracht van groep 1/2a valt in. 
 
MIDDENBOUW en BOVENBOUW 
Stel: de leerkracht van groep 4-5 is ziek.  
1e DAG: Groep 4-5 wordt verdeeld en/of opgevangen door de onderwijsassistent(en). 
2e DAG: Groep 4-5 blijft thuis. 
3e DAG: Groep 5 blijft thuis. De leerkracht van groep 5 valt in. 
4e DAG: Groep 7 blijft thuis. De leerkracht van groep 7 valt in. 
5e DAG: Groep 8 blijft thuis. De leerkracht van groep 8 valt in. 
 
 
Stel: de leerkracht van groep 5 is ziek.  
1e DAG: Groep 5 wordt verdeeld en/of opgevangen door de onderwijsassistent(en). 
2e DAG: Groep 5 blijft thuis. 
3e DAG: Groep 6 blijft thuis. De leerkracht van groep 6 valt in. 
4e DAG: Groep 7 blijft thuis. De leerkracht van groep 7 valt in. 
5e DAG: Groep 8 blijft thuis. De leerkracht van groep 8 valt in. 
 
Stel: de leerkracht van groep 6 is ziek. 
1e DAG: Groep 6 wordt verdeeld en/of opgevangen door de onderwijsassistent(en). 
2e DAG: Groep 6 blijft thuis. 
3e DAG: Groep 7 blijft thuis. De leerkracht van groep 7 valt in. 
4e DAG: Groep 8 blijft thuis. De leerkracht van groep 8 valt in. 
5e DAG:  Groep 5 blijft thuis . De leerkracht van groep 5 valt in. 
 
Stel:de leerkracht van groep 7 is ziek. 
1e DAG: Groep 7 wordt verdeeld en/of opgevangen door de onderwijsassistent(en). 
2e DAG: Groep 7 blijft thuis. 
3e DAG: Groep 8 blijft thuis. De leerkracht van groep 8 valt in. 
4e DAG: Groep 5 blijft huis. De leerkracht van groep 5 valt in. 
5e DAG: Groep 6 blijft thuis. De leerkracht van groep 6 valt in.   
 
Stel: de leerkracht van groep 8 is ziek 
1e DAG: Groep 8 wordt verdeeld en/of opgevangen door de onderwijsassistent(en). 
2e DAG: Groep 8 blijft thuis  . 
3e DAG: Groep 4-5 blijft thuis. De leerkracht van groep 4-5 valt in. 
4e DAG: Groep 6 blijft thuis. De leerkracht van groep 6 valt in 
5e DAG: Groep 7 blijft thuis. De leerkracht van groep 7 valt in. 
 
Stel: de directeur is ziek. 
In dat geval is een MT lid of intern begeleider aanspreekpunt. 


