PROCEDURE
ABSENTIEREGISTRATIE
MELDING AAN LEERPLICHT/GGD VMBO

CREATING OPPORTUNITIES

1.	De mentor controleert elke week de absenties. De achterstand van de absenties mag
maximaal twee weken zijn.
2. Opvallend verzuim is:
Ongeoorloofd verzuim:
• Te laat komen:
		 3 keer te laat: melden om 8.00 uur
		 6 keer te laat: wederom melden en ouders op de hoogte stellen
		 9 keer te laat:	ederom melden om 8.00 uur en ouders telefonisch op de
hoogte stellen van het te laat komen en daarbij mededelen
dat bij 10 keer te laat melding bij de leerplicht volgt.
		 Noteer ondernomen acties in magister.
•	Bij ongeoorloofd verzuim:
Elk gespijbeld lesuur: Na schooltijd de gespijbelde uren inhalen.
• Wanneer melden bij ongeoorloofd verzuim?
	
Wanneer de leerlingen op 6x te laat/ongeoorloofd afwezig staat, dienen ouders hiervan
op de hoogte worden gebracht door de mentor. Hiervan wordt een aantekening
gemaakt in magister.
		Als de leerling in totaal op 10x te laat/ongeoorloofd afwezig staat (een combinatie mag
dus ook) dan volgt er een melding bij leerplicht.
Mentor dient ouders telefonisch op de hoogte te brengen dat het kind gemeld zal
worden bij leerplicht en meldt dit bij de zorgcoördinator.
De zorgcoördinator laat daarna de secretaresse een standaardbrief versturen waarin
ouders ook nog eens schriftelijk worden medegedeeld dat er een melding komt bij
leerplicht.
Vervolgens meldt de zorgcoördinator de leerling via het Digitale VerzuimLoket van
DUO en door de absenties per mail naar leerplicht te sturen. Hiervan wordt een
aantekening gemaakt in Magister.
Terugkoppeling vanuit leerplicht gebeurd meestal per brief en/of mail. De zorgcoördinator maakt hiervan een aantekening in magister om de mentor op de hoogte
te stellen.
		Alle leerlingen, van 18 jaar en ouder, die zonder opgave van geldige reden
gedurende een aaneengesloten periode van ten minste 5 weken niet aan onderwijs
hebben deelgenomen, dienen gemeld te worden aan DUO vestiging Groningen (artikel
27a lid 5 van de WVO).
Ziekteverzuim:
•	
Langdurig ziek (meer dan anderhalve week achtereen gesloten of meer dan drie
keer per periode).
• Alle uren die ongeoorloofd zijn.
• Patronen in ziekmeldingen (steeds dezelfde dag, hetzelfde uur of vak, ontlopen van
geplande toetsmomenten door ziek te melden etc.)
•	Wanneer melden bij ongeoorloofd verzuim?
In geval van bovengenoemde scenario’s laat de mentor de zorgcoördinator een melding doen bij de GGD/JGZ voor verder onderzoek door een arts of verpleegkundige. Mentor stelt ouders hiervan telefonisch op de hoogte. De zorgcoördinator
stelt leerplicht op de hoogte van de melding en noteert de melding in magister.
Van de terugkoppeling door de GGD/JGZ aan de zorgcoördinator wordt een
aantekening gemaakt in magister.
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