
Flexibele schil
SPCO heeft om de afwezigheid van leerkrachten te vervangen een flexibele schil opgericht. 
Daarnaast zijn we aangesloten bij de invalpool van Transvita. Het komt echter steeds vaker 
voor dat het niet meer lukt om een vervanger te vinden. Alle vervangers uit de schil en 
pool zijn dan al ingezet. SPCO organiseert daarom een derde ondersteuningsroute, de: 
Maakhetverschil-WhatsApp.

Waarom richten we de WhatsApp-groep op?
In deze WhatsApp-groep brengen we directies, personeel en andere geïnteresseerden, met 
een lesbevoegdheid, bij elkaar. In de groep zetten we vervangingsvragen uit en mensen die 
willen helpen kunnen daarop reageren. De app is daarmee een aanvullende, directe en meer 
informele manier om vervangingen in te vullen. 

Wij zeggen het al jaren; de leerkrachten maken het verschil!

Onze teamleden hebben in een uitzonderlijke tijd kracht, inlevings-
vermogen en flexibiliteit getoond. Ze krijgen veel voor hun kiezen 
en zetten zich nog steeds 100% in voor onze leerlingen en uitstekend 
onderwijs. 

Corona is nog niet voorbij en er wacht ons een nieuwe uitdaging; 
het lerarentekort. Wij blijven ons inzetten en het verschil maken 
voor kinderen, maar wij hebben ook nu jouw hulp nodig! 

JIJ KAN HET 
VERSCHIL MAKEN!



Voor wie is deze WhatsApp-groep?
1. Voor directeuren en adjunct-directeuren van de SPCO-scholen om vervangingsvragen 
 in uit te zetten;
2. Voor SPCO-leerkrachten die af en toe een dagje extra kunnen en willen vervangen;
3. Voor alle andere geïnteresseerden, zoals gepensioneerde leerkrachten of ouders, 
 met een lesbevoegdheid.

Als er mensen zijn in jouw omgeving met een onderwijsbevoegdheid of bovenstaande 
ervaring, dan zouden we het zeer waarderen als je hen benadert. We komen graag 
in contact met mensen die op een SPCO-school of in de regio willen werken. 
Het is tenslotte erg fijn werken bij SPCO! 

Hoe werkt deze WhatsApp-groep?
De SPCO-directeuren zijn de beheerders van de appgroep. Indien er een vervangingsvraag 
ontstaat, waarvoor nog geen invaller beschikbaar is, dan zullen zij deze aangeven in de app. 
Zij geven dan bijvoorbeeld aan om welke school en groep het gaat en om welke dag(en) en 
(les)tijden. Medewerkers of andere geïnteresseerden die de vraag in de app zien en kunnen 
en willen vervangen nemen in dat geval direct contact op met de desbetreffende directeur. 

Het zal veelal gaan om de vervanging van kortdurende afwezigheid voor één of enkele dagen. 
We zijn dan flexibel in het oplossen en invullen daarvan. Je kan een volledige dag vervangen. 
Maar we zijn er ook enorm mee geholpen als je bijvoorbeeld alleen de lesuren kan, alleen de 
ochtend of wat later moet beginnen. Ook over het nawerk kunnen we een afspraak maken. 
We stemmen per situatie de mogelijkheden onderling op elkaar af. 

Hoe werkt het daarna?
Als we een succesvolle match hebben, dan werkt het hetzelfde als voor andere SPCO-
vervangers. De directeur verwerkt uw gegevens in de personeels- en salarisadministratie 
en ons administratiekantoor vraagt, indien nog niet bekend, aanvullende documenten bij 
je op om de vervanging uit te betalen. Denk bijvoorbeeld aan een kopie ID-bewijs, loonheffings-
verklaring en een verklaring omtrent gedrag (VOG).



Wil je deelnemen aan deze WhatsApp groep?
Heb je interesse om opgenomen te worden in de Maakhetverschil-WhatsApp? Laat het dan één 
van de SPCO-directeuren weten! De SPCO-directeur voegt je dan toe aan de appgroep.

Een aantal aandachtspunten!
We willen een grote WhatsApp groep maken. Waarschijnlijk nemen we allemaal al deel aan 
dergelijke soorten groepen en hebben we dus al te maken gehad met de valkuilen die daarmee 
gepaard kunnen gaan. Het is daarom goed om stil te staan bij een aantal do’s en don’ts van 
deze appgroep. En waar de appgroep niet voor willen gebruiken.

Doel
• We gebruiken de app om vervangingsvragen te delen en in te vullen. We delen geen andere informatie in de app. 
 De Maakhetverschil-Whatsapp gebruiken we dus niet voor andere vragen, onderwerpen of ontwikkelingen.

Privacy
• We delen wel informatie over de vervanging, maar geen privacygegevens. Je ziet bijvoorbeeld wel een school,
 groep, dag of (les)tijden, maar geen gegevens over de afwezige zoals de reden van de afwezigheid.
 
Spam
• We voeren geen één op één gesprekken in de collectieve appgroep.
• Zie je een vervanging voorbijkomen waar u in kan en wil ondersteunen? Reageer dan via een direct
 bericht aan de desbetreffende directeur. 
• We snappen de reflex om snel te reageren met een ‘fijn’, ‘dank je wel’ of ‘geregeld’. Dat is een grote appgroep 
 niet altijd nodig. De directeur kan bijvoorbeeld de vraag uit de app verwijderen als die succesvol is ingevuld. 
 We houden, zoveel mogelijk, vast aan het directe vervolgcontact als reactie op een uitgezette vervanging.

Wat kun je doen? 
Ben je onderwijsbevoegd en sta je ervoor open om bij te springen op één of meerdere 
SPCO-scholen? Wij komen graag geheel vrijblijvend met je in contact en informeren we je 
over de mogelijkheden. Neem contact op met de schooldirecteur en je zal met open armen 
worden ontvangen. 

Samen maken we het verschil!


