Beste ouder(s)/verzorger(s)
Mijn naam is Wendy Drenthe. Als leerplichtambtenaar ben ik gekoppeld aan de school van uw kind.
De leerplichtwet is in het leven geroepen om het leerrecht voor alle kinderen te garanderen. De
leerplichtambtenaar gaat na of leerplichtwet wordt gevolgd. Daarnaast ben ik er om informatie over de
leerplichtwet te geven en zoek ik, indien nodig, samen met ouders en school naar een oplossing als er
problemen zijn rondom het schoolbezoek. Graag zou ik u deze keer willen informeren over
“Signaalverzuim”.
Scholen zijn vanaf een bepaald aantal uur ongeoorloofd of onbekend verzuim, verplicht om dit te
melden bij de leerplichtambtenaar.
Daarnaast vragen we scholen om ‘signaalverzuim’ bij ons te melden.
Dit betekent dat scholen ook bij minder uren schoolverzuim, bij (zorgelijk) ziekteverzuim of regelmatig
te laat komen, mogen melden bij leerplichtambtenaar. Het verzuim wordt in zo’n geval gezien als
‘signaal’ van achterliggende problematiek. Bijvoorbeeld problemen in de thuis- of familiesituatie, omdat
een kind gepest wordt of omdat er lichamelijk- en/of psychische problematiek bij een kind of ouders
spelen.
Bij ziekteverzuim zal in de eerste plaats, in samenspraak met ouders, de jeugdarts van de GGD om
advies worden gevraagd. Soms werken ouders, school, de jeugdarts en de leerplichtambtenaar bij
ziekteverzuim samen om ervoor te zorgen dat een kind, ondanks de klachten, zo veel mogelijk naar
school kan gaan en zo min mogelijk van het onderwijs hoeft te missen.
Omdat vrijwel alle ouders die ik spreek het ook belangrijk vinden dat hun kinderen zoveel mogelijk
naar school gaan, volgt er na een melding van school een gesprek.
Dit gesprek kan plaatsvinden op het Raadhuis. In andere gevallen kiezen we voor een gezamenlijk
gesprek op school. Hierbij zijn bijvoorbeeld de directeur, leerkracht of intern begeleider aanwezig.
Uit een gesprek kan blijken dat er (nog) geen hulpverlening betrokken is, maar dit wel gewenst is door
ouders. Als leerplichtambtenaar kan ik ouders/kinderen verwijzen naar passende hulpverlening.
Het kan ook voorkomen dat er rondom een kind- of gezin al hulpverlening aanwezig is.
Soms is het dan raadzaam om een overleg te plannen waarbij de betrokkenen met elkaar in gesprek
zijn: Ouders, de school, betrokken hulpverlening en de leerplichtambtenaar. Zo kan in samenspraak
met elkaar tot een plan worden gekomen om te zorgen dat het goed gaat met het kind en het kind
(soms op korte en soms op langere termijn) weer volledig naar school kan gaan.
Mocht u (hierover) nog vragen hebben, dan kunt u altijd bij de school van uw kind terecht of informatie
opzoeken op de website van de gemeente Haarlemmermeer. Uiteraard kunt u mij ook bellen met
vragen over deze en andere leerplichtzaken.
Hartelijke groet,
Wendy Drenthe
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