Algemene telefoonnummers

0522-467400

0529-459100

Wat doet de
leerplichtambtenaar?
Wanneer
een
school
een melding doet, gaat de
leerplichtambtenaar met de ouders/
verzorgers en leerling in gesprek. De
leerplichtambtenaar streeft naar een
goede samenwerking met de leerling,
ouders en de school. In overleg met
hen kan de leerplichtambtenaar andere
hulpverlenende instanties inschakelen.
Gezamenlijk wordt geprobeerd te
voorkomen dat een situatie tot verder
schoolverzuim leidt. Wanneer deze gesprekken
niet leiden tot het stoppen van het schoolverzuim
volgt een waarschuwing. Tevens is het mogelijk om de
kinderbijslag op te schorten tot het verzuim is gestopt.

0521-538500

Informatie voor de inwoners
van de gemeente Raalte
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038-4431616

gemeente Raalte

Wanneer uw kind zonder toestemming van de directeur afwezig is van school
is de directeur verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. Dit kan een
overtreding van de Leerplichtwet betekenen. Stopt schoolverzuim/spijbelgedrag
niet ondanks de gesprekken, hulpverlening en waarschuwingen, dan kan dit
een overtreding van de Leerplichtwet betekenen. Een overtreding van de
Leerplichtwet is een strafbaar feit. Dit kan tot gevolg hebben dat de leerling een
verwijzing naar het bureau Halt krijgt of er wordt een proces-verbaal opgemaakt
tegen de leerling en/of zijn ouders/verzorgers. Een verwijzing naar het bureau
Halt betekent een taakstraf of werkstraf voor de leerling. Een proces-verbaal
betekent dat u en uw kind zich moeten verantwoorden voor de rechter en deze
bepaalt de strafmaat. Tevens betekent dit een strafblad voor uw kind.
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Bezoek Commissaris van de Koningin

038-3392999

Hebt u nog vragen? Dan kunt u contact
Raadpleinsessie
opnemen met de leerplichtambtenaar
3 maart, 19.30 uur
van uw gemeente via het algemene
Gemeentehuis, Raalte
telefoonnummer van uw gemeente.
Informatieavond
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en bezoekadresBegraven
in Raalte
sen
vindt
u
op
de website van
9 maart, 19.30 uur
uw gemeente,
Gemeentehuis,
Raalte de regio website
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Informatieavond
Woningbouwlocatie
Veldegge

0529-488388

gemeentelijke begraafplaatsen in Heino
en Raalte. Het conceptplan ligt ter
inzage in de informatiehoek van het
gemeentehuis. U kunt een
inspraakreactie geven op het
conceptplan Begraven in Raalte. U kunt
het conceptplan ook nalezen op onze
website (www.raalte.nl).
14 038
Informatiebijeenkomst
Op 9 maart aanstaande om 19.30 uur
wordt over dit onderwerp een
informatiebijeenkomst gehouden in het
gemeentehuis van Raalte. U krijgt dan
een toelichting op de plannen zoals de
gemeente deze voorstelt.
Belangstellenden zijn van harte welkom.
Een inspraakreactie kunt
u tot699494
15 april
05782009 geven.

Zwolle

Woensdag 4 maart 2009

Overtreding

0527-347799

Beleidsplan begraven in Raalte

Door de gemeente is een beleidsplan
opgesteld over begraven
14 0523in de gemeente
Raalte. Dit plan gaat over de

Ook in 2009 volopwww.jijvaltnietuit.nl
aandacht voor veiligheid

Leerplicht voor het

Voortgezet onderwijs
en beroepsonderwijs tot 18 jaar

Leerplicht: een garantie
voor het recht op onderwijs

&

Leerplicht
Voortijdig Schoolverlaten
regio IJssel-Vecht

Soms komen leerlingen niet op school. Bijvoorbeeld als ze ziek zijn of als ze spijbelen. Wanneer dat vaak gebeurt, raken ze achterop
in hun ontwikkeling. Ook komt het voor, dat ze de school niet afmaken. Dan is het later veel moeilijker om leuk werk te vinden. In
de Leerplichtwet staat uitgelegd wat ouder(s)/verzorger(s), jongeren en de school moeten doen om ervoor te zorgen dat jongeren
naar school blijven gaan.
De gemeente moet ervoor zorgen dat iedereen zich houdt aan de Leerplichtwet. Die taak wordt uitgevoerd door de
leerplichtambtenaar. Deze geeft informatie, advies en bewaakt zonodig het hulpverleningsproces. Deze brochure is bestemd voor
ouders en leerlingen in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. U leest hierin wat de Leerplichtwet inhoudt. Alle jongeren
die in Nederland wonen hebben recht op onderwijs. Met leerplicht bieden wij een garantie voor dit recht. Maak er goed gebruik
van!

Uitgave 2011

Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Daarom moeten alle jongeren in
Nederland naar school. Dat staat in de Leerplichtwet 1969.

Volledige leerplicht

Wie is verantwoordelijk?

ZAT (Zorg Advies Teams)

Extra vakantie en verlof

De volledige leerplicht begint op de eerste
schooldag van de maand volgend op die waarin de
leerling vijf jaar is geworden en eindigt:
• a an het eind van het schooljaar waarin de leerling
zestien jaar is geworden of;
• a an het einde van het schooljaar waarin hij/zij
tenminste twaalf volledige schooljaren onderwijs
heeft gevolgd.

Ouder(s)/verzorger(s) moeten ervoor zorgen dat hun kind
staat ingeschreven op een school en alle lessen volgt. Als

Op bijna alle scholen in het voortgezet onderwijs en
beroepsonderwijs functioneren Zorg Advies Teams. In
deze teams kunnen bijvoorbeeld de leerlingbegeleider, de
schoolarts, Bureau Jeugdzorg en de leerplichtambtenaar
betrokken zijn. In de schoolgids kunt u hierover meer
informatie vinden. Een leerling kan in het ZAT worden
besproken als hij of zij in de schoolperiode te maken
krijgt met moeilijke situaties of problemen. Wanneer er
door deze problemen schoolverzuim ontstaat gaat de
leerplichtambtenaar met de leerling en ouders in gesprek om
te bekijken of er een oplossing te vinden is.

Uw kind kan vrij krijgen voor een belangrijke
gebeurtenis, zoals een bruiloft of begrafenis.
Hiervoor vraagt u de directeur van de school om
toestemming. De directeur kan een beslissing
nemen over verlofaanvragen tot maximaal tien
dagen. De beslissing over meer dan tien dagen
ligt bij de leerplichtambtenaar.

Dit betekent dat hij/zij vijf dagen per week naar een
door de wet erkende school moet.

De leerplicht is in twee delen gesplitst:
• volledige leerplicht
• kwalificatieplicht

RMC (Regionale Meld en Coördinatiefunctie)
Wie de school verlaat zonder startkwalificatie wordt door de RMC-consulenten geholpen om
alsnog deze kwalificatie te behalen. De RMC is erop gericht om jongeren hun
startkwalificatie te laten behalen en te voorkomen dat zij als
voortijdig schoolverlater het onderwijs verlaten.

De schoolleiding is wettelijk verplicht de afwezigheid
nauwkeurig bij te houden. Ook zijn zij verplicht (vermoedelijk)
ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de
leerplichtambtenaar, die dan een onderzoek in kan stellen.
De leerplichtambtenaar controleert regelmatig of alle
leerplichtigen op een school of onderwijsinstelling staan
ingeschreven. Wanneer de leerplichtambtenaar een niet
ingeschreven leerplichtige ontdekt, zal deze onderzoeken
waarom de leerling niet ingeschreven staat en proberen
samen met de ouders en de leerling een oplossing te vinden.
Weigeren de ouder(s)/verzorger(s) de leerling in te schrijven?
Dan is dit een overtreding van de Leerplichtwet.

Wat is leerplicht?
Leerplicht betekent dat jongeren verplicht zijn naar school
te gaan. Ouder(s)/verzorger(s) moeten hun zoon of dochter
inschrijven op een school. Verder moeten ouder(s)/verzorger(s)
ervoor zorgen dat hun kind naar school gaat. Niet alleen ouder(s)/verzorger(s),
ook leerlingen zelf kunnen erop worden aangesproken als ze niet naar school gaan. Zo
kunnen zowel ouder(s)/verzorger(s) als leerlingen een sanctie opgelegd krijgen vanwege
ongeoorloofd schoolverzuim.

een kind ziek is, of om een andere reden niet naar school kan
komen, moet de teamleider van de school zo snel mogelijk
worden geïnformeerd. Een telefoontje, liefst voor schooltijd,
kan veel problemen voorkomen.

Kwalificatieplicht
Na de volledige leerplicht volgt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat leerlingen leerplichtig zijn tot hun
achttiende verjaardag, tenzij zij een startkwalificatie hebben. De leerling die de school verlaat met een
diploma havo/vwo of mbo-niveau 2, is in het bezit van een startkwalificatie. Ook wanneer de jongere niet
meer leerplichtig is, mag hij of zij natuurlijk volledig dagonderwijs blijven volgen. Het is
immers voor de toekomst van de jongere van groot belang dat de
opleiding waarmee begonnen is, wordt afgemaakt.

Verzuim/spijbelen
Spijbelen begint meestal onschuldig. Een leerling blijft eens
een uurtje weg van school of gaat een paar keer niet naar
gymnastiek. De school waarschuwt de ouders. Zij moeten hun
zoon of dochter duidelijk maken dat van school wegblijven
gewoon niet mag. Het spijbelgedrag kan namelijk van kwaad
tot erger gaan. Wanneer een leerling vaak verzuimt, is er
meestal iets aan de hand. De sfeer op school is slecht, de
leerling wordt gepest of kan de leerstof niet aan, heeft
problemen met zijn of haar ouders of ziet absoluut het nut
niet in van een schooldiploma. In het ergste geval gaan
leerlingen helemaal niet meer naar school. Vaak weten de
ouders niet dat hun dochter of zoon spijbelt.
Scholen kunnen veel doen om verzuim tegen te gaan.
Wanneer een leerling zestien uur per vier weken heeft
verzuimd, meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar.

Heeft u werk waardoor u beslist niet op vakantie
kunt tijdens de vastgestelde schoolvakanties?
Dan kan uw kind bij hoge uitzondering een keer
per schooljaar maximaal tien dagen vrij krijgen
buiten de vastgestelde schoolvakanties om. U
moet dit wel tijdig aanvragen bij de directeur
van de school van uw kind. Wanneer de
directeur uw aanvraag afwijst en uw kind blijft
toch weg van school, meldt de school dit aan de
leerplichtambtenaar. Dit kan een overtreding
van de Leerplichtwet betekenen.
Buiten de schoolvakanties mogen leerlingen
niet van school wegblijven, bijvoorbeeld om
op wintersport te gaan of om familie in het
buitenland te bezoeken.

Ziekte
Een leerling kan wegblijven van school wanneer
daar een goede reden voor is. Als hij of zij ziek
is bijvoorbeeld. Wanneer er sprake is van ziekte
dan moet dat altijd worden gemeld aan de
schoolleiding. Bij veelvuldig ziekte verzuim kan
de school de leerplichtambtenaar vragen naar
dit verzuim onderzoek te (laten) doen door de
GGD–arts of –verpleegkundige.

www.jijvaltnietuit.nl

