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Grote druk op invalpool geweestAfgelopen periode is de druk op de invalpool onverminderd hoog geweest.
Hierdoor kon er voor een aantal
Het dieptepunt was week 8 waarin 
worden vervuld.  
Let wel, dit betrof niet alleen ziekmeldingen, maar het totaal aan
 
Wij hopen dat na de meivakanties het aantal vervangingsverzoeken 
afnemen.  Het blijft lastig voor SO scholen,  cluster 4 scholen, scholen voor leerlingen met 
communicatieve en auditieve problemen voldoende  
mensen in te kunnen zetten. 
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een aantal scholen diverse malen geen vervanging geregeld worden
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Overzicht van de door de scholen ingediende vervangingsverzoeken van week 7 tm. week 15: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ook hierbij merken we op, dat dit alle vervangingsaanvragen betreft, niet alleen die wegens ziekte, 
maar tevens langdurige vervangingen voor bij voorbeeld zwangerschaps- en ouderschapsverlof en 
vervangingen wegens cursussen, bezoek arts etc. 
 
 Bereikbaarheid V.P.O.N. rond de meivakantie 
 Komende vrijdag, 22 april, is de V.P.O.N. 
uitsluitend nog telefonisch bereikbaar tussen 
7.00 en 12.00 uur.  
Na 12.00 uur zijn wij niet meer telefonisch 
bereikbaar tot vrijdag 6 mei.  
E- mailen kan uiteraard wel, maar verzoeken 
die na 22 april  binnen komen zullen pas 
vanaf 6 mei in behandeling worden 
genomen.  
De normale dienst start op zondagmiddag 8 
mei om 17.30 uur, we zijn dan, zoals te doen 
gebruikelijk, bereikbaar tot 18.30 u.  
Wij wensen u een mooie meivakantie toe met veel zon. 
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Tom Fest, coördinator V.P.O.N. 

 Totaal: Percentage 

Aantal aanvragen: 2682 100,00% 

Vervuld: 2506 93,437% 
Gedeeltelijk 
vervuld: 35 1,300% 

Niet vervuld: 141 5,260% 

   100,00% 


