
   

Ziekmelden 

 

Ziek zijn is vervelend.  

Ben je zo ziek dat je niet instaat bent om te werken? Meld je dan zo snel mogelijk 

ziek en regel vervanging.  

De eerste waar je contact mee opneemt of zij je kan vervangen is je vaste collega. 

Dat is het meest prettig voor de kinderen.  

Kan deze niet of is die al ingeroosterd, dan benader je een vertrouwd gezicht.  

Nadat je vervanging hebt geregeld bel je met Amélie of Martin. Zijn beide niet 

beschikbaar? Dan bel je de assistent leidinggevende.  

Het is dus echt de bedoeling dat je belt. Niet whatsappt of een berichtje stuurt.  

Geef aan hoelang je inschat dat je ziekte duurt en wie jou vervangt.  

 

Afkeuren van de ziekmelding 

 

In sommige gevallen kan je ziekmelding worden afgekeurd.  

Dat kan bijvoorbeeld als blijkt dat je niet echt ziek bent, een kater hebt of niet kan 

komen omdat je onder invloed bent.  

 

Ziekmelden omdat je kind ziek of vrij is 

 

Een ziekmelding omdat je kind ziek of vrij is wordt afgekeurd.  

Is je kind ziek of vrij en kun je geen opvang vinden? Zorg dan dat je zelf vervanging 

regelt en je dag wisselt met een collega.  

 

Ziekmelden stagiaires 

 

Ben je stagiair en ben je ziek? Dan meld je je af bij je stagebegeleider.  

Ben je regelmatig ziek dan volgt een gesprek met je stagebegeleider en/of de 

directie. We willen dan graag weten waar het onderliggend lijden uit bestaat en hoe 

we je kunnen helpen.  

Heb je geen zin meer in je opleiding? Zeg het dan asjeblieft zo snel mogelijk en ga je 

niet steeds ziekmelden. Je houdt dan een stageplek voor iemand ander onnodig 

bezet. Daarbij rekenen we op je komst en houden er rekening mee met het 

inplannen van de activiteiten.  

Twijfel je aan je opleiding? Vraag dan een gesprek aan met de pedagogisch coach. 

Zij helpt je op een structurele wijze.  

 

 


