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n:
Soort verzuim

Melden

Hoe?

Absoluut verzuim

Als een leerplichtige jongere niet (meer)
staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling.

In- of uitschrijving binnen zeven werkdagen
bij de DUO-IB-groep.

Relatief verzuim

Bij verzuim van meer dan 16 uren les- of
praktijktijd in een periode van 4 weken.

Verzuimloket.

Als een leerplichtige jongere zonder toestemming van school wegblijft vanwege
extra vakantie of familie-bezoek.

Per omgaande LPA op de hoogte brengen
via het verzuimloket.

Voortijdig schoolverlaten
18+

> 4 weken verzuim (ongeoorloofd)

Verzuimloket /exit procedure.

Te laat

In eerste instantie eigen registratie.
Bij 9 maal of meer, of herhaling melden bij
leerplicht

Verzuimloket.

Luxe verzuim
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Stap 3 Procedure afwezigheid leerlingen

A

Geoorloofd afwezig

Aantal
Op de derde dag
Langere tijd (na
één week)
100 uur cumulatief
en bij 40 uur aaneengesloten (uitdraai VZC)

B

Gevolg
Telefoontje naar huis door
mentor
Telefoontje naar huis door
mentor
- Melding DUO jeugdarts,
zorgcoörd.
- Uitdraai toevoegen
- Omschrijving oorzaak
van de afwezigheid

Sanctie
Geen

Actie
Mentor en belt

Dossier
Mentor noteert in LVS bij
contact
Mentor noteert in LVS bij
contact
Afdelingsleider meldt in
LVS bij contact

Geen

Mentor

Geen

Afdelingsleider

Sanctie
Leerling
haalt tijd in
volgens
afspraken
school
Leerling
haalt tijd in
volgens
afspraken
school

Actie door
Verzuimadministratie

Dossier
Verzuimadministratie
meldt in LVS bij aanwezigheid

- Mentor schakelt afdelingsleider in, die verstuurt de brief naar ouders
- Afdekingsleider/administratie meldt
aan LPA
- LPA voert gesprek en
neemt contact op met
de ouders (cc afdelingsleider)
- Afdelingsleideradministratie meldt LPA
- LPA nodigt ouders uit
- ZAT bespreekt de
leerling

Afdelingsleider noteert in
LVS bij contacten

Ongeoorloofd afwezig

Aantal
Elk lesuur

Gevolg
Verzuimadministratie met
de ouders (tel, bij geen
contact volgende dag
brief)

16 uur cumulatief
(in vier weken)

- Verzuimadministratie
meldt bij mentor
- Mentor belt ouders
- Brief naar ouders door
afdelingsleider
- Melding DUO groep
Verzuimspreekuur

Bij herhaling:
mentor meldt dit
z.s.m. bij de afdelingsleider

- Ouders worden op de
hoogte gesteld
- Melding DUOgroep gesprek en waarschuwing
- Justitiële afhandeling
(onderhoud, PV / Halt
afdoening)
- melding aan ZAT

Leerling
haalt tijd in
volgens
afspraken
school
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- Afdelingsleider noteert
in LVS bij contacten
- Verslag ZAT wordt
genoteerd in LVS

C

Ongeoorloofd te laat

Aantal
1 keer

Gevolg
- Melden bij mentor

Sanctie
Volgens afspraken
school

Actie
Verzuimadministratie

7 keer

- Melden bij afdelingsleider
- Contact ouders (brief)

Volgens afspraken
school

10 keer

- Melden bij de afdelingsleider
- Contact ouders (gesprek)

Volgens afspraken
school.

- Verzuimadministratie
neemt contact op met
afdelingsleider
- Officiele waarschuwingsbrief van school
naar ouders
- Afdelingsleider voert
gesprek met ouders en
leerling

15 keer

- Direct melden bij LPA.
- Contact ouders (brief)

Volgens afspraken
school.
Halt-waarschuwing
via LPA + verscherpte regeling
voor de leerling
(d.w.z. elke keer te
laat is 1 uur verzuim)
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- LPA nodigt leerling en
ouders uit en deelt de
sancties mee.
- Afdelingsleider stuurt
brief naar ouders

Dossier
Verzuimadministratie
meldt in LVS bij aanwezigheid
- Verzuimadministratie
noteert in LVS bij aanwezigheid
- Brief in LVS opslaan

- Verzuimadministartie
noteert in LVS bij aanwezigheid
- Afdelingsleider maakt
verslag van het gesprek
- Verzuimadministratie
meldt in LVS bij aanwezgheid
- Afdelingsleider doet
verslag in LVS bij contacten

