
WEEK 4 

School heeft verzuim gemeld 

bij  LP en SWV  

WEEK 2  

VERZUIMGESPREK MET LLN 

EN OUDERS  

DOOR MENTOR/ 

LEERKRACHT MET 

ZORGCOORDINATOR/IB-ER 

EN/OF DIRECTEUR

NA DRIE DAGEN 

AANDACHT VOOR VERZUIM, 

CONTACT MET THUIS 

ACTIE: 

REDEN VERZUIM EN 

HERSTELTERMIJN  IS 

DUIDELIJK.

SCHOOL BLIJFT 

MONITOREN 

JGZ Almere is betrokken in 

het VO en MBO m.b.v. 

M@ZL

Bij vier weken geoorloofd 

verzuim is het verplicht om 

naam leerling te melden bij 

LP en SWV

REGISTRATIE VERZUIM IN DE 

SCHOOL 

MELDING (ZIEKTE) 

VERZUIM 

WEEK 3 

AANMELDEN 

ZAT/ZOT/CvB en 

melden bij LP en SWV 

 OMDAT REDEN VERZUIM EN 

TERUGKEER SCHOOL NIET 

DUIDELIJK  IS 

 

WEEK 7-10

BIJ ONVOLDENDE

 OF GEEN RESULTAAT 

WORDT DE LEERLING 

DOOR LEERPLICHT 

AANGEMELD VOOR 

BESPREKING BIJ DE  

ACTIETAFEL-

THUISZITTER-

ALMERE 

GEEN MELDING VERZUIM, LLN NIET OP 

SCHOOL  

WEEK 4/5/6

BESPREKING ZAT / ZOT / ZT / CvB 

IN AANWEZIGHEID VAN LP, SWV, 

OUDERS EN LEERLING, TENZIJ…. 

 

GEOORLOOFD VERZUIM 

VERSLAG:

 WIE DOET WAT EN WANNEER?

 WIE IS DE CONTACTPERSOON SCHOOL?           

             ZAT/ZOT/CVB monitort de afspraken 

Terugkoppeling resultaat tijdens eerstvolgend ZAT/ZOT/ZT/CVB 

BIJ VERMOEDEN EN/OF 

VASTSTELLEN 

ONGEOORLOOFD

VERZUIM OVERLEG MET 

LEERPLICHTAMBTENAAR

OF 

BIJ VERZUIM VAN 16 UUR 

IN MAX 4 WEKEN

MOET ER GEMELD 

WORDEN IN DUO  

STAPPENPLAN VERZUIM 
April 2020

School ontvangt 
per mail datum 
voor gesprek. 
School nodigt  

ouders en lln uit.

Na vier weken 

evaluatiegesprek, tenzij ..

einde verzuim 
ook melden  

aub



DEFINITIE THUISZITTERS
Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of van 16 of 17 jaar met kwalif icatieplicht, die wel of 
niet ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan vier weken 
aaneengesloten verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht of vrijstelling heeft van geregeld 
schoolbezoek wegens het volgen van ander onderwijs .

KWALIFICATIEPLICHT
De kwalificatieplicht houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun achttiende verjaardag 
onderwijs moeten volgen. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op 
tenminste niveau 2.

M@ZL
Medische Advisering Ziekgemelde Leerling is een effectieve methodiek voor een integrale aanpak van 
ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. Schoolmedewerkers, jeugdartsen en 
leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim, waardoor problematiek 
vroegtijdig in beeld komt.

ACTIETAFEL- THUISZITTERS- ALMERE (ATA)
Een overleg waarbij het team Leerplicht samen met samenwerkingsverband  Passend Onderwijs Almere en de 
Brandpuntfunctionaris overleg voert met ouders en school om een doorbraak te realiseren , daar waar de (gemaakte) 
afspraken stagneren, met als doel om de thuiszittende leerling weer zo snel mogelijk te helpen aan een passende 
onderwijsplek. Partners als JGZ en Samen Veilig worden daar waar nodig ingeschakeld . ATA is ingericht n.a.v. gemaakte 
afspraken tussen  gemeente en samenwerkingsverband . 

THUISZITTERS  AANMELDEN
Een leerling die meer dan vier weken aaneengesloten verzuimt, moet door school als thuiszitter worden gemeld 
bij de betrokken leerplichtambtenaar en het Samenwerkingsverband. Melden via: leerlingzaken@almere.nl 
(Leerplicht) en steunpunt@passendonderwijs-almere.nl (SWV). 
Let op: deze leerling wordt nog niet besproken in de ATA! School bespreekt eerst de resultaten van de eventueel 
genomen acties met ouders en/of leerling. Bij onvoldoende of geen resultaat meldt Leerplicht de leerling aan bij 
de Actietafel Thuiszitters Almere (ATA).

Het multidisciplinair overleg in het primair en voortgezet onderwijs ,  het ZAT, ZOT, ZT,  waarin afgevaardigden uit 
externe organisaties als jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk, jeugdhulp, leerplicht en politie structureel 
samenwerken met de school. Bij vermoedens van sociaal-emotionele, gedragsontwikkelings- en/of schoolleerproblemen 
bij leerlingen en/of gezinnen waaruit zij afkomstig zijn, geven deze professionals advies en bieden ondersteuning/ hulp 
aan de leerling, ouders en of school. 

De COMMISSIE VOOR DE BEGELEIDING (CvB) in het (voortgezet) speciaal onderwijs adviseert adequaat door de samenstelling van 
het team, zowel vanuit onderwijskundig als pedagogisch, psychologisch en medisch oogpunt.
De CvB heeft als wettelijke taak:
 te adviseren over het vaststellen en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief , 
 het ten minste één keer per jaar evalueren van het ontwikkelingsperspectief en hiervan verslag te doen aan het bevoegd gezag ,
 te adviseren over terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs , en
 het samenwerkingsverband te adviseren over de begeleiding van leerlingen op scholen 

CONTACTGEGEVENS 
PASSEND ONDERWIJS ALMERE

TELEFOON
036- 76 70 200

EMAILADRES
steunpunt@passendonderwijs-almere.nl

BEZOEKADRES
GROTE MARKT 2-1 (ingang Koopmanstraat)

1315 JG ALMERE

CONTACTGEGEVENS 
LEERPLICHT GEMEENTE ALMERE

TELEFOON
14 036

EMAILADRES
leerlingzaken@almere.nl

BEZOEKADRES
STADHUISPLEIN 1
1315 HR ALMERE

TOELICHTING


	STAPPENPLAN VERZUIM april 2020.vsdx
	Pagina-1
	Pagina-2


