Informatie over invalwerk op SOPOH scholen.
U heeft belangstelling getoond voor invalwerk als leerkracht op één of meerdere SOPOH scholen.
SOPOH is daar heel blij mee, want u levert daarmee een bijdrage aan de continuïteit en dus de
kwaliteit van het onderwijs op onze scholen. Binnen onze Stichting hanteren wij een
organisatiestructuur op basis van het z.g.n. flexschillen-model. De organisatie (bezetting van
leerkrachten op de scholen) is opgebouwd uit drie schillen.

Het flex-schillen model
De Vaste Kern:
Voor iedere school wordt jaarlijks de omvang van de vaste formatie bepaald. Deze bestaat uit mensen
die een vaste aanstelling hebben, of uitzicht hebben op een vaste aanstelling nadat zij een positieve
beoordeling hebben gehad. Als er vacature ruimte ontstaat in de vaste bezetting van de scholen,
komen mobiliteitskandidaten en Pool-leerkrachten daarvoor in aanmerking.
Pool:
Om de vaste kern een schil van Pool-leerkrachten die een aanstelling hebben van minimaal 3 dagen
en binnen die aanstelling worden ingezet ter vervanging van afwezige leerkrachten. Zij zijn inzetbaar
op alle 23 scholen die onder het bestuur van onze Stichting vallen en opereren vanuit een stamschool.
Flex-schil:
Dit zijn leerkrachten die hebben aangegeven dat zij beschikbaar zijn voor invalwerk. Het kan zijn dat
zij al een aanstelling in de vaste kern hebben en daarnaast meer willen werken. Het kan ook zijn dat
ze niet aan alle criteria voor een Pool aanstelling voldoen maar wel graag invalwerk willen doen. Ook
leerkrachten die nog niet eerder op een SOPOH school hebben gewerkt starten hun loopbaan bij
SOPOH in de flexschil van de organisatie.
Voor de planning van invalkrachten maken de SOPOH scholen gebruik van een internet applicatie
“SOPOH-invallers-online”. Poolers en Flexkrachten, krijgen na aanmelding een inlogcode voor deze
applicatie. Alleen wanneer zij hun beschikbaarheid hierin aangeven kunnen zij ingezet worden op de
verschillende scholen.
Directeuren die een invalkracht nodig hebben kunnen deze inplannen via SOPOH-invallers-online.
Bij het inplannen hebben Pool-leerkrachten voorrang op Flex-leerkrachten.
SOPOH hanteert de procedure werving en selectie van Flex-leerkrachten bij het selecteren van
geschikte kandidaten.
De eerste stap die u moet zetten om voor invalwerk in aanmerking te komen is invullen van het
aanmeldingsformulier flex-krachten SOPOH. Na ontvangst van het ingevulde formulier zal de afdeling
P&O contact met u opnemen.
 Heeft u nu al een aanstelling op een SOPOH school, dan ontvangt u de inloggevens voor
SOPOH- invallers-online, nadat uw aanmelding bij uw directeur is geverifieerd.
 Als u eerder een aanstelling had, maar nu niet meer, wordt de reden van beëindiging
onderzocht alvorens de inloggegevens voor SOPOH-invallers-online verstrekt worden.
 Als u nog niet eerder op een SOPOH school werkzaam was wordt u uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek op de afdeling P&O. Het geven van een proefles zal onderdeel
uitmaken van de verdere procedure. Ook Lio-stagiaires worden eerst uitgenodigd voor een
kennismakinggesprek bij de afdeling P&O.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling P&O. tel.023-5640999
Wij zien uw aanmeldingsformulier met belangstelling tegemoet.

