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LESUITVALBELEID
Vanaf het schooljaar 2013-2014 zijn scholen verplicht om beleid te voeren ten aanzien van lesuitval
waar het ouders- en leerlingendeel van de medezeggenschapsraad vooraf mee moet hebben
ingestemd.
Deze verplichting komt voort uit de discussie rond de zogenaamde ophokuren die gevoerd werd toen
de onderwijstijd weer eens aangepast werd.
Ons lesuitvalbeleid houdt in:
 Het is onvermijdelijk dat door excursies, werkweken en door ziekte en verlof van docenten
lessen uitvallen. Maar daarbij gaan we zorgvuldig te werk: alleen als de omstandigheden
dringend zijn kunnen lessen vervallen.
 Waar dat mogelijk is wordt met behulp van roosterwijzigingen ervoor gezorgd dat
tussenuren voor leerlingen worden voorkomen.
 Waar dat mogelijk is worden lessen die dreigen uit te vallen vervangen door andere
docenten; op het Han Fortmann in elk geval in het eerste leerjaar, op de Johannes Bosco ook
in de andere leerjaren zoveel mogelijk.
 Wanneer langdurig verzuim van een docent dreigt, wordt zo snel als mogelijk voor
vervanging gezorgd; daarbij maken we ook gebruik van docenten die (via uitzendbureaus) op
invalbasis beschikbaar zijn.
 Omdat er altijd lesuitval is, roosteren we meer onderwijstijd in dan wettelijk verplicht is,
zodat alle leerlingen de onderwijstijd ontvangen waar ze recht op hebben.

ONDERWIJSTIJD
Ook over de onderwijstijd en dan met name over het totaal aantal uren en het soort activiteiten dat
als onderwijstijd wordt geprogrammeerd heeft het ouders- en leerlingendeel van de medezeggenschapsraad instemmingsbevoegdheid.
De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht ten aanzien van de vakantieplanning en de
andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd.
Onderwijsactiviteiten moeten aan de volgende eisen voldoen om te kunnen meetellen als
onderwijstijd:
1. Het onderwijs moet onder de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van daartoe
bekwaam onderwijspersoneel worden uitgevoerd.
2. Het onderwijs moet deel uitmaken van het door de school geplande en voor de leerlingen
verplichte onderwijsprogramma.
3. Het onderwijs moet door een inspirerend en uitdagend karakter bijdragen aan een zinvolle
invulling van de totale studielast van leerlingen.
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Naar verwachting zal per 1 augustus 2015 een nieuwe urennorm gelden, conform de afspraken in het
Nationaal Onderwijsakkoord ‘De route naar geweldig onderwijs’ (2013) over de modernisering van
de onderwijstijd. De inspectie anticipeert op dit nieuwe beleid vanaf het schooljaar 2014-2015.
Die nieuwe urennorm luidt: de over alle leerjaren cumulatief geprogrammeerde en gerealiseerde
onderwijstijd bedraagt 3700/4700/5700 klokuur voor resp. vmbo, havo en vwo ; praktijkonderwijs
1000 klokuur per leerjaar).
Per leerjaar mag maximaal 40 klokuren als maatwerk worden meegeteld.
De inspectie kijkt als volgt naar maatwerk: “Maatwerkactiviteiten kunnen meetellen als onderdeel
van het verplichte minimumaantal uren onderwijstijd. Deze maatwerkactiviteiten zijn alleen voor een
specifieke groep leerlingen verplicht. De invulling van maatwerk wordt vastgesteld na overleg met de
medezeggenschapsraad. Als de maatwerkactiviteiten niet het maximum omvatten, maar
bijvoorbeeld een deel van het toegestane aantal klokuren, dan moet samen met de reguliere, voor
alle leerlingen geldende uren aan de gestelde normen worden voldaan. De school moet kunnen
aantonen dat er onderwijsactiviteiten voor deze uren gepland staan en op welke manier bepaalde
(groepen) leerlingen van dit aanbod gebruik kunnen maken.”
De activiteiten die als onderwijstijd geprogrammeerd zijn omvatten:
 vak- en mentorlessen
 proefwerken
 examens
 buitenschoolse activiteiten, zoals excursies, werkweken, stages en avondactiviteiten in het
kader van het vak CKV, werken aan het profielstuk
 projectactiviteiten
 activiteiten aan het begin en einde van het schooljaar
 maatschappelijke stage
 maatwerkactiviteiten
Tot maatwerkactiviteiten rekenen we
 studiehulp
 counseling
 loopbaanactiviteiten
Per schooljaar zijn er 189 lesdagen. Op 71 dagen behoeft geen onderwijs te worden verzorgd: 55
vakantiedagen, 4 feestdagen en 12 roostervrije dagen.
De 12 roostervrije dagen zijn opgebouwd uit: 6 dagen met start- en afrondingsactiviteiten van het
schooljaar, 1 studiedag en 5 vrije dagen.
De vakantieregeling van een schooljaar wordt elk jaar ter instemming aan de medezeggenschapsraad
aangeboden.

Vastgesteld door de medezeggenschapsraad op 8 december 2014.
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