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Bij het inventariseren hoe jullie scholen omgaan met de noodmaatregelen in het kader van de
coronacrisis, is regelmatig de vraag opgedoken hoe om te gaan met ouders van leerlingen waarmee
jullie op geen enkele manier in contact kunnen komen en/of Leerplicht daar iets in kan betekenen.
Team Onderwijs/Leerplicht van SZMH heeft enkele zaken, afgeleid van het aangepast landelijk
verzuimprotocol, op een rijtje gezet, die ik graag met jullie wil delen:
1. Krijgt school op geen enkele manier contact met ouders en/of de leerling of wordt het onderwijs
op afstand niet gevolgd, dan kan school dit via het verzuimloket van Duo melden.
Dit kan op dezelfde manier als bij een melding van ongeoorloofd verzuim.
Geef bij de verzuimsoort “overig verzuim” aan.
2. De leerplichtambtenaar neemt contact op met de leerling/ouder.
Als bellen niet lukt, stuurt leerplicht een brief aan leerling/ouder(s) met het verzoek contact op te
nemen. Het doel van het gesprek/brief is het op gang brengen van de deelname aan het
lesprogramma en zicht te krijgen op de situatie van de leerling en het gezin.
Wij willen graag weten wat de reden is dat er niet wordt deelgenomen aan het lesprogramma en
waarom school geen contact krijgt?
3. De leerplichtambtenaar koppelt de uitkomsten van het gesprek terug aan school.
4. Krijgt de leerplichtambtenaar op geen enkele manier contact met ouder(s) en/of de leerling?
Dan overlegt de leerplichtambtenaar met ketenpartners in het knooppunt of er hulpverlening in
het gezin aanwezig is. Met deze hulpverlening wordt overlegd welke stappen er nog genomen
kunnen worden om in contact met ouders en/of leerling te komen.
Uit dit overleg kan komen dat er een deur/stoepbezoek wordt afgelegd, met als doel het contact
te herstellen. Via een vervolgafspraak telefonisch, mail, app etc. kan dan verder worden
beoordeeld waar leerling/gezin mee geholpen is, zodat er wel weer contact met de school gelegd
wordt en het onderwijsprogramma gevolgd wordt.
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Uiteraard kunnen leerkrachten, mentoren, verzuimcoördinatoren, intern begeleiders en
zorgcoördinatoren, in casu dus iedereen in school met een vraag richting leerplicht, contact opnemen
met de leerplichtambtenaar die verbonden is aan de school. Dit kan telefonisch of per mail.
Het contact kan ook gelegd worden via het mailadres leerplichtvsv@maastricht.nl.
Dezelfde lijnen staan uiteraard ook open naar de consulenten Jeugd, de schoolmaatschappelijk
werkers en jeugdartsen die verbonden zijn aan jullie scholen.
Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ga ervan uit dat jullie deze informatie
doorzetten naar jullie schoolleiders.
Verder wil ik nogmaals benadrukken dat ik heel veel respect heb voor de stappen die jullie in zo
korte tijd hebben moeten zetten.
Ik wens jullie dan ook heel veel succes bij het volhouden. Om daarbij met de burgemeester te
spreken: HAW PIN!

Met vriendelijke groet,

H.W.M. (Bert) Jongen
Wethouder Onderwijs, Jeugdzorg, Studentenstad en Sport
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