Verzuimprotocol Liemers College
Dit protocol is bedoeld voor leerlingen met ziekteverzuim.
Bij ziekte moeten ouder(s)/verzorger(s) hun kind ‘s ochtends tussen 7.30 uur en 9.30 uur ziekmelden via telefoonnummer 0316583800.
Als uw kind weer beter is dan moet het bericht van afwezigheid(zie website) binnen 10 werkdagen ingeleverd zijn, anders wordt

het verzuim aangemerkt als ongeoorloofd verzuim.
Bij ongeoorloofd verzuim (spijbelen) van 16 uur in 4 weken of 12 keer te laat komen, moet de coördinator dit melden bij
DUO (leerplichtambtenaar). Mentoren hebben voorafgaand hieraan een belangrijke rol in de communicatie naar ouders
en leerling (zie bijlage 2).
Door vroegtijdig signaleren van ziekteverzuim kunnen we uitval van leerlingen zo veel mogelijk beperken. De mentor
speelt hierin een leidende rol. Alle acties die de mentor onderneemt worden vastgelegd in een dossiernotitie in SOM*.
Hieronder wordt een stappenplan weergegeven om leerlingen met ziekteverzuim zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren
en hen de begeleiding te geven die ze nodig hebben.

1.
1) Ziekmelding bij de receptie
2) 3 aan één gesloten dagen

Melden door docenten bij mentor
van gedragsverandering bij
leerling (SOLK*), zie bijlage 1

Mentor neemt contact op met ouders
en leerling

Docent meldt bij mentor wanneer
leerling 2x achter elkaar afwezig is

2.
Laat OMA* thuis

Bij zorgwekkend ziekteverzuim (elke vierde
ziekmelding in 12 schoolweken of vanaf de
zevende schooldag aanééngesloten verzuim)

3.
Neem OEN* houding aan

4.

De mentor en evt. coördinator gaat het
gesprek zorgwekkend ziekteverzuim
aan

De coördinator vraagt een consult aan
bij de jeugdarts en legt uit aan ouders +
leerling waarom

Bij het niet verschijnen op het consult van de
jeugdarts en bij weigering van leerling en
ouders om mee te werken → leerplicht
inschakelen

Het consult bij de jeugdarts
5.

De jeugdarts adviseert de school in een plan
van aanpak

6.

De coördinatoren monitoren het
ziekteverzuim en monitoren samen met
de jeugdarts de uitvoer van het plan
van aanpak
Als het traject is vastgelopen of onvoldoende heeft
opgeleverd, gaat de leerplichtambtenaar in
gesprek en koppelt terug naar school. De
coördinator doet DUO melding

* SOM: dossiernotitie aanmaken. Kopje ‘Ziekteverzuim’. Alle acties op datum in dit ene document vermelden.
* SOLK: Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke klachten

* OMA: geen Oordeel Mening en Aannemen. Wees objectief en neutraal.
* OEN: Open, Eerlijk en Neutraal

Bijlage 1: SOLK (Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten)
Gedragsveranderingen bij leerlingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

verzuimen van de gymles
buitenschoolse activiteiten [excursies, stages] vermijden
geen trappen lopen, met de lift gaan
niet vol kunnen houden van een dagprogramma, zowel tijdens als na schooltijd
verzuim en het ontstaan van achterstanden en missen van toetsen [stapeling van
inhaaltoetsen]
buitengesloten voelen in de groep ten gevolge van onbegrip en/of verzuim
angst en onzekerheid over verwachtingen van docenten en medeleerlingen
eigen grenzen niet kennen
geen hulp vragen als dat nodig is
slechte uiterlijke verzorging
bleek zien
zich terugtrekken
ongemotiveerd lijken
uitputting

Bijlage 2: Ongeoorloofd verzuim
Ongeoorloofd verzuim < 16 uur:
Verantwoordelijkheden van de school:
School is in eerste instantie aan zet bij vermoedelijk ongeoorloofd beginnend verzuim/te laat komen. School spreekt leerling aan
op het schoolverzuim en heeft indien het verzuim voortduurt een gesprek met leerling en ouders/verzorgers.
Bij hoeveel verzuim kan een school een leerling aanmelden bij de leerplichtconsulent voor een preventief gesprek?
bij 8 maal te laat/uren ongeoorloofd verzuim in een periode van 4 aaneengesloten weken;
bij 12 maal te laat/uren ongeoorloofd verzuim in een periode van 8 aaneengesloten weken;
bij 14 maal te laat/uren ongeoorloofd verzuim in een periode van 12 aaneengesloten weken.
School geeft bij de melding aan Leerplicht aan welke acties zij hebben ondernomen. Tevens dient school ouders te informeren
wanneer een leerling is aangemeld voor een preventief gesprek. Het gesprek vindt op de schoollocatie plaats en ouders en school
ontvangen nadien een terugkoppeling.
De Leerplichtambtenaar geeft aan het begin van het schooljaar aan op welke dagen zij aanwezig is op de betreffende locatie.
Ongeoorloofd verzuim > 16 uur:
Bij 16 uur ongeoorloofd verzuim in 4 weken is de school verplicht een melding te doen bij DUO van ongeoorloofd verzuim. School
zorgt dat ouders en leerling hiervan op de hoogte zijn.
Leerplicht neemt contact met school op. School kan aangeven wat school heeft gedaan om het verzuim te stoppen en of er
bijzondere omstandigheden zijn. Tevens zorgt school dat de Leerplichtambtenaar een verzuimoverzicht ontvangt. Leerplicht roept
ouders en jongere op voor gesprek op gemeentehuis. Leerplicht koppelt de uitkomst van dit gesprek terug aan school.

Luxe verzuim (ongeoorloofd verzuim i.v.m. vakantie)
School doet direct (dezelfde dag) melding bij Leerplicht zodat deze het onderzoek kunnen starten. Leerplicht gaat op
huisbezoek/doet onderzoek.
Als er inderdaad sprake is van ongeoorloofd verzuim:
Bij 1 dag: 1e keer waarschuwingsbrief
Bij herhaling: Leerplicht maakt Proces-Verbaal op
Bij meerdere dagen: Leerplicht maakt Proces-Verbaal op

