5. Het personeel
5.1 Het team
Aan onze school zijn zowel parttime als fulltime leerkrachten
werkzaam. Naast de verantwoordelijkheid voor een groep
hebben zij extra taken die te maken hebben met
onderwijskundige en organisatorische zaken. Parttime
leerkrachten kunnen samen de verantwoordelijkheid hebben
over een (combi)groep. Zij werken volgens een vast
weekrooster. Voor gymnastiek hebben wij 2 uur en 15 min. per
week een vakleerkracht. Hij geeft les vanaf groep 3. Om
diverse redenen kan er in een groep behoefte zijn voor extrahulp. Afhankelijk van de vraag en de begeleiding wordt door een leerkracht of een onderwijsassistent
gedaan.

5.2 De vervangingsregeling
De stichting Bijeen gebruikt de Vervangingsmanager voor het geval een van de leerkrachten ziek wordt
of bijzonder verlof heeft. Soms is het verlof van een leerkracht ruim van te voren bekend en is er tijd
genoeg om voor vervanging te zorgen. Maar bij onverwachte omstandigheden, zoals ziekte, moet er snel
vervanging gevonden worden. Dat is soms een hele klus, het aantal mensen dat kan invallen is
aanmerkelijk kleiner geworden. We moeten dan wel eens gebruik maken van een oplossing binnen de
school, zoals het combineren van groepen, maar wij vinden wel dat dit verantwoord moet zijn. Slechts
in uiterste gevallen hebben we wel eens besloten kinderen naar huis te sturen. Ons beleid is er echter op
gericht vrij geven te voorkomen. Ook komt het helaas wel eens voor dat de invaller de leerkracht niet
volledig kan vervangen. Ook dat proberen we zoveel mogelijk te voorkomen.

5.3 Studieverlof en nascholing
Ook leerkrachten moeten zich bijscholen, daarom worden er jaarlijks cursussen gevolgd. Soms vallen
deze voor een deel onder schooltijd. Wij maken daarvoor gebruik van marge- uren, een soort reserveuren. Aan het begin van het schooljaar reserveren we deze uren in het activiteitenplan. Van deze uren
wordt u op de hoogte gebracht in de bijlage. Bovendien brengen we deze kort van tevoren nog eens
onder uw aandacht door middel van de nieuwsbrief. In de praktijk blijkt dat steeds meer
nascholingsactiviteiten plaatsvinden op de woensdagmiddag. Dit kan gaan om eenmalige workshops,
kortdurende bijscholing door middel van meerdere workshops, maar ook om aanvullende opleidingen die
een of meerder jaren duren.

5.4 Stagiaires
Onze school wil graag meewerken aan de opleiding van leerkrachten en stelt dan ook stageplaatsen
beschikbaar voor PABO-studenten en studenten van het MBO voor de opleiding onderwijsassistent op
niveau 4. In welke groep zij meedraaien hangt af van hun opleidingsjaar. In de achterliggende jaren
hebben wij steeds meer verzoeken gekregen om zogenaamde “snuffelstages” (middelbaar onderwijs) of
stages voor onderwijsondersteunende opleidingen, niveau 3. In die gevallen hebben wij, ter voorkoming
van moeilijke situaties voor de studenten zelf, vanaf 2011 de voorwaarde dat zij niet woonachtig zijn in
of in de directe omgeving van Elim.
Informatie over stagiaires ontvangt u via de nieuwsbrief. De groepsleerkracht blijft altijd
verantwoordelijk.
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