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De verzuimmedewerker registreert nauwkeurig het verzuim.
De mentor is contactpersoon ouders.
De verzuimmedewerker houdt de mentor op de hoogte van ongeoorloofd verzuim.
De verzuimmedewerker onderneemt direct actie bij spijbelen en meldt dit bij de
leerlingbegeleider/teamleider en mentor en rapporteert in Magister.
De verzuimmedewerker houdt de leerlingbegeleider/teamleider op de hoogte van
bijzonderheden omtrent verdachte verzuim.
De verzuimmedewerker nodigt een leerling altijd in overleg met leerlingbegeleider uit voor het
preventief spreekuur van LPA en brengt de ouders op de hoogte.
De verzuimmedewerker/leerlingbegeleider meldt veelvuldig ongeoorloofd verzuim lln. aan
LPA. Dit altijd in onderlinge overleg.
De verzuimmedewerker/leerlingbegeleider kan een leerling in het maandelijkse
ondersteuningsteam inbrengen als het ongeoorloofd verzuim zorgwekkend hoog is (zie
schema)
In het ondersteuningsteam wordt besloten of er al dan niet een melding zal plaatsvinden bij
Verzuimloket (DUO). In dat geval zal de leerling worden ingebracht in het ZAT. De mentor
brengt de ouders op de hoogte.
De verzuimmedewerker doet in overleg met teamleider/leerlingbegeleider melding bij
Verzuimloket DUO en rapporteert in Magister. De verzuimmedewerker brengt de ouders op de
hoogte.
De verzuimmedewerker maakt iedere 2 weken een verzuimrapportage voor het
ondersteuningsteam/Zat en 4x per jaar een periodeoverzicht voor het schoolbestuur.
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bespreking lln in OT
brief naar ouders
Oproep spreekuur LPA
Ouders informeren
uitnodiging spreekuur
Terugkoppeling LPA school
Melding verzuimloket DUO
Wekelijkse check
Maandelijkse check
Melding bij LPA
Spreekuur op
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Melding verzuimloket DUO
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Bij een combinatie van veelvuldig ongeoorloofd afwezig pakken we het bij 3x op dezelfde
manier aan als in de schema’s staat beschreven. Hieruit maken we onderscheid in de
frequentie van het ongeoorloofd afwezig zijn.
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2 uur nakomen
Brief naar ouders
Gesprek leerling
Contact ouders
6 uur nakomen
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Evt. bespreking lln in OT–
overleg
Gesprek ouders
Evt. oproep spreekuur LPA
Oproep spreekuur LPA
Spreekuur
Terugkoppeling spreekuur
naar school
Wekelijkse check
Maandelijks check
Bespreken lln in OT
Melding verzuimloket DUO
Spreekuur gemeentehuis
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Luxe verzuim wordt altijd gemeld bij LPA door verzuimmedewerker.
De leerplichtambtenaar beslist welk traject er uiteindelijk wordt uitgezet:



Proces Verbaal
Afdoening HALT

