Afspraken verzuim De Blinkerd
Vastgesteld door team op 2 september 2016
Ingangsdatum: 12 september 2016
Doel; verzuim tot een minimum te beperken.
Alles wordt geregistreerd in het verzuimregistratiesysteem in dot.com
VERZUIM DOOR ‘TE LAAT’ KOMEN
Te laat komen binnen periode (gemiddeld 7/8 weken)
Periode 1: tot aan herfstvakantie
Periode 2: tot aan kerstvakantie
Periode 3: tot aan voorjaarsvakantie
Periode 4: tot aan meivakantie
Periode 5: tot aan zomervakantie
Je bent te laat als je de school binnenkomt na 8:30 uur en de zoemer is gegaan.
1e keer
Leerkracht informeert naar reden (bij ouders en/of leerling)
Als de leerling meer dan 30 minuten te laat is dan wordt er altijd door het
kernteam gebeld en geïnformeerd naar de reden.
2e keer
Leerkracht informeert naar reden (bij ouders en/of leerling)
Ouder en/of leerling wordt door de leerkracht aangesproken op het te laat komen.
Als de leerling meer dan 30 minuten te laat is dan wordt er gebeld door het
kernteam en worden ouders door het kernteam aangesproken op het verzuim.
e
3 keer
Leerling die zelfstandig naar school komt: brief of mail naar huis met
waarschuwing en over de consequenties (gesprek/straf/leerplicht)
Leerlingen die gebracht worden: mondeling en de brief persoonlijk overhandigen.
4e keer
Leerkracht overlegt met coördinator. Ouders worden uitgenodigd voor een
verzuimgesprek (eventueel met de leerling)
Er wordt een waarschuwing afgegeven> bij aanhoudend verzuim wordt er gemeld
bij de leerplichtambtenaar. Er wordt een notitie in dot.com gemaakt van het
gesprek.
5e keer
Ouders worden persoonlijk, telefonisch of per brief op de hoogte gesteld van de
melding bij de leerplichtambtenaar.
- Verzuimoverzicht wordt gestuurd naar leerplichtambtenaar
Consequentie leerling als de oorzaak van het verzuim binnen de verantwoordelijkheid van de
leerling ligt (bijvoorbeeld treuzelen onderweg)
1e keer
2e keer
3e keer
4e keer
5e keer

Geen consequentie bij minder dan 30 minuten te laat. Bij meer dan 30 minuten is
de consequentie afhankelijk reden verzuim.
Aanspreken verzuimgedrag.
Klus bij Pedro/ speelplaats schonen
Klus bij Pedro/ speelplaats schonen
Klus bij Pedro/ speelplaats schonen

Bijlage:
standaardbrief 1 > waarschuwing
standaardbrief 2> uitnodiging voor verzuimgesprek
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VERZUIM DOOR ZIEKTE
Criteria ziekteverzuim GGD en RBLNO
Langdurig
Langer dan 15 dagen
achtereen ziekgemeld

Frequent

Leerling wordt vaker dan 3x
per 2 maanden/trimester
ziekgemeld

Twijfelachtig (voordat
bovengenoemde normen zijn
overschreden)

Vermoeden dat ziek zijn niet
de oorzaak is.

Gesprek met ouders
Inschakelen jeugdarts
Verzuimoverzicht wordt
gestuurd naar ouders en
jeugdarts
Gesprek met ouders
Inschakelen jeugdarts
Verzuimoverzicht wordt
gestuurd naar ouders en
jeugdarts
Procedure:
1) Gesprek met ouders>
leerling was ziek en is
weer beter en hervat
schoolbezoek
2) Leerling was niet ziek
en dit wordt gemeld
bij leerplicht
3) Verzuim houdt aan
evenals de twijfel>
jeugdarts inschakelen
voor consult

Stappen in geval van ziekte leerling (meer dan 3 dagen)
Stap 1
Leerkracht neemt contact op met ouders.
Kind is langer dan 3 dagen achtereen ziek
Informeert naar het kind en er wordt
afgesproken wanneer het kind weer wordt
terug verwacht op school.
Stap 2
Als afgesproken termijn is verstreken, wordt er
opnieuw contact gelegd met ouders. Dit keer
door iemand van het kernteam.
Lid kernteam informeert naar leerling en er
worden nieuwe afspraken gemaakt.
Stap 3
Zie afspraken en procedure hierboven
ziekteverzuim houdt aan of is twijfelachtig
Bij zorgen over de leerling wordt de leerling in
het zorgteam besproken.
Stap 4
Afspraken met jeugdarts
Inschakelen andere zorgverleners
Inschakelen school voor zieke kinderen
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