Verzuimprotocol

Algemene acties:

-

Coach:
Verwerken de verzuimmeldingen (verlofaanvragen via conciërges).
Vult iedere les de aanwezigheid of afwezigheid van een leerling in Magister.
Controleert om 9.30 uur welke leerlingen onbekend afwezig staan in Magister
en neemt hierover telefonisch contact op met ouder(s)/verzorger(s).
Volgt het verzuim van de coachleerlingen.
Spreekt sancties af met de leerling rondom ongeoorloofd verzuim.

 Zorgcoördinator:
- Filtert het verzuim.
- DUO-meldingen en brieven waar nodig.
- Is betrokken bij gesprekken met leerplichtambtenaar/GGD.

Algemene informatie procedure leerplicht:
→ Een leerling die een Halt-verwijzing positief heeft afgesloten, krijgt bij een nieuwe
melding in DUO een waarschuwingsgesprek en daarna een proces-verbaal van het
Openbaar Ministerie. Ook wanneer de verwijzing een vorig schooljaar heeft
plaatsgevonden.
→ Voor een leerling die een Halt-verwijzing negatief heeft afgesloten of die tijdens de
verwijzing opnieuw verzuimt, wordt een proces-verbaal bij het Openbaar Ministerie
opgemaakt.
→ Voor leerlingen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, gelden m.b.t.
ongeoorloofd verzuim, ziekteverzuim en luxe-verzuim dezelfde regels als voor alle
overige leerlingen
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Ziekteverzuim
Wat
Wie
> 1 week ziek
Coach neemt contact met thuis vanuit
Coach
betrokkenheid en informeren naar het
welbevinden van de leerling. Hiervan plaatst
de mentor een notitie in magister.
> 3x ziek in een
Gesprek leerling over ziekteverzuim
Zorgcoördinator
periode van 2 maand Ziekteverzuimbrief 1 naar
Zorgcoördinator
of anders opvallend
ouder(s)/verzorger(s) na gesprek
ziekteverzuim.
zorgcoördinator. Brief wordt in magister
geplaatst.
Het verzuim wordt gevolgd.
Zorgcoördinator
Er is sprake van
Melding in DUO + brief 2
Zorgcoördinator
aanhoudend
Informeert leerling en ouders over datum en
Coach
ziekteverzuim, of er
tijd verzuimgesprek.
zijn zorgen om de
Verzuimgesprek met LPA en zorgcoördinator.
Zorgcoördinator en LPA
afwezigheid van de
LPA stuurt brief naar ouder(s)/verzorger(s)
leerling
over de uitkomst. Deze brief wordt in magister
geplaatst.
De leerplichtambtenaar kan, bij aanhoudend ziekteverzuim, een leerling doorverwijzen naar de
GGD welke kijkt naar de klachten en de belastbaarheid.
Per gemeente kan er een afwijkende werkwijze zijn. NOP en Urk werken volgens bovenstaand
protocol.

Ongeoorloofd verzuim & te laat komen
Algemene regels:
- Gemiste uren OA worden dubbel ingehaald
- Te laat komen: 6x &10x: dinsdagmiddag nablijven. 12x: 4 dinsdagmiddagen nablijven.
3x TL of OA
Leerling en ouder(s)/verzorger(s) worden
Coach
geïnformeerd door coach.
6x TL of OA
Leerling verzuimgesprekje: uitleg van vervolg Coach
protocol bij aanhoudend verzuim.
Ouder(s)/verzorger(s) worden hierover
geïnformeerd. Korte notitie wordt in magister
geplaatst.
10x TL of OA
Leerling heeft verzuimgesprek met
Zorgcoördinator
zorgcoördinator. Ouder(s)/verzorger(s)
ontvangen een brief n.a.v. dit gesprek, welke
in magister wordt geplaatst.
Procedure Leerplicht
> 12x TL of OA
Melding DUO door administratie.
Zorgcoordinator
Ouders ontvangen een brief over de melding Zorgcoordinator
bij DUO
Coach informeert leerling en
Coach
ouder(s)/verzorger(s) over datum en tijd van
gesprek.
De inhoud van het gesprek en eventuele
LPA
sanctie wordt door de LPA per brief
teruggekoppeld aan ouder(s)/verzorger(s) en
school. Deze brief wordt in magister
geplaatst.
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