ZIEKMELDINGSREGELING 2019-2020
Onderstaande regeling is voor het melden van ziekte. Voor ander verlof dan acute ziekte, het verlof
bij de directeur aan vragen.
1

Ziekmelden door betrokkene zelf tussen 7.00 en 7.20 uur (doordeweekse dagen, dan
bellen) en 18.45 en 19.15 uur (zondagavond, dan appen).
Telefoonnummer 06-30284234 (Barbara Overwater)

2

Alleen in uitzonderlijke situaties kan de voicemail ingesproken worden of kan een mail
worden gestuurd naar personeel@degreiden.nl .
De betrokkene moet daarna checken of het bericht is aangekomen.

3

Indien het meldpunt onbereikbaar is, wordt de ziekmelding bij de schooldirecteur gedaan.

4

Doorgeven bij de ziekmelding:
a) Naam (bij vrouwen de meisjesnaam!)
b) School en brinnummer, evt. ook de andere scholen binnen de stichting waar de
betrokkene werkt
c) Personeelsnummer (handig, niet verplicht)
d) Groep of groepen of evt andere werkzaamheden (RT, IB, etc) van de betrokkene
e) Noemen van beperkingen (waarom kan er niet gewerkt worden?)
f) Weet de directeur van de ziekte?
g) Inschatting duur van het verlof?
h) Werkdagen / dagdelen van de betrokkene, is er een duopartner?
i) Is er zelf al iets geregeld m.b.t. een collega/invaller?
j) Aandachtspunten voor de invaller (buitenschoolse activiteiten, rooster, etc.)
k) Waar / hoe betrokkene te bereiken is (i.v.m. informatie voor de invaller)

5

Bij te verwachten uitval door ziekte die persoonlijk melden bij de schooldirecteur

6

Bij werkhervatting na ziekteverlof: de dag voorafgaand aan de hervatting vóór 12 uur ’s
middags contact opnemen met de schooldirecteur.
De schooldirecteur zorgt voor verwerking bij Dyade via het Format (eerst via Barbara).

7

Het meldpunt (Barbara Overwater) geeft de ziekmelding door aan de schooldirecteur op
het mobiele nummer. De schooldirecteur neemt op een voor hem/haar goed moment
contact op met de zieke en maakt afspraken over het volgende contactmoment.

8

Van elk teamlid wordt verwacht, dat hij dagelijks de klas zo achterlaat, dat overdracht
voor een mogelijke vervanger zo soepel en duidelijk mogelijk kan verlopen.
De groepsmap met roosters/plattegrond/informatie voor de invaller dient binnen
handbereik te zijn.

