Handreiking ziekteverzuim Kennemer Lyceum
Signaalverzuim -Ziekte
Frequentie
Licht ziekteverzuim

Omschrijving

Actie

•

Bij 3 ziektedagen gedurende 4 aaneengesloten
schoolweken

•
•

•

Patroonherkenning

•

•
•

Bij 6 ziektedagen
Bij 16 losse uren in 4 weken

•

Wie
Mentor op de hoogte
School neemt desgewenst contact op
met de ouders om belangstelling te
tonen
Mentor bespreekt patroon

•

Verzuimcoördinator
Mentor

Mentor neemt contact op met ouders
en leerling
Belangstelling tonen
Vragen of er overleg is geweest met
een arts
Vragen of de klacht naar de mening van
de ouders school gerelateerd is
Vragen of ouders een indicatie hebben
wanneer de leerling weer naar school
komt
Bij > 3 x verzuim tijdens toetsen,
gesprek mentor en leerling, extra
aandacht voor relatie ziekte en
schooltaken (patroon)
Vinger aan de pols houden

•

Verzuimcoördinator/
Mentor

De verzuimcoördinator meldt het
verzuim van de leerling bij de conrector
en de zorgcoördinator
De zorgcoördinator brengt de leerling
in bij het zorgoverleg, vandaaruit actie.
Mogelijkheid tot consulteren jeugdarts

•

Mentor
Conrector/Zorgcoördinator
Jeugdarts

De mentor gaat in gesprek met ouders
en leerling en informeert of er een arts
is geraadpleegd.

•

Mentor
Conrector/Zorgcoördinator

Matig ziekteverzuim

•
•
•
•
•

•

•
•
•
Hoog ziekteverzuim
•

> 10 dagen/60 uur ziekteverzuim

•

Handreiking ziekteverzuim Kennemer Lyceum
•

indien er sprake is van een operatie: voor reintegratie jeugdarts betrekken

•

Hoog ziekteverzuim
•
•
•
•
•

•

•

•

De mentor overlegt met de zorg
coördinator of de leerling wordt
besproken in het zorgoverleg.
Vragen of de klacht naar de mening
van de ouders school gerelateerd is
Vragen of ouders een indicatie hebben
wanneer de leerling weer naar school
komt
Zorgcoördinator schuift aan bij gesprek
als ouders en leerling als er sprake lijkt
van achterliggende problematiek
Zorgcoördinator meldt de leerling bij
jeugdarts GGD
Trajectbegeleider maakt plan om
leerachterstanden te voorkomen

Jeugdarts GGD neemt contact op met
ouders/leerling. Nodigt uit voor een
gesprek en koppelt de afspraken terug
naar school
Bij niet verschijnen bij de jeugdarts
GGD zonder goede reden, meldt de
verzuimcoordinator de leerling bij
leerplicht en informeert de
conrectoren. Ouders en leerling zijn
hier van tevoren over op de hoogte
gesteld.

Bij aanblijvend verzuim initieert en
organiseert de zorgcoördinator een
MDO op school met ouders, leerling,
schoolarts en leerplicht. Desgewenst
sluit de consulent van het
samenwerkingsverband aan.

•
•

Jeugdarts
Leerplicht en verzuim
coördinator

Zorgcoördinator organiseert
MDO met betrokken: o.a.
•
•
•

Leerplichtambtenaar
Jeugdarts
Consulent SWV

Handreiking ziekteverzuim Kennemer Lyceum
Extreem hoog ziekteverzuim
•
•

•
•
•
•

Bij 15 ziektedagen / 90 uren ziekteverzuim
Leerling komt niet of zeer onregelmatig naar
school en heeft een verstoorde schoolgang, loopt
hierdoor leerachterstanden op of stagneert in het
leerproces.
Medisch onverklaarbare klachten
Psychische of psychiatrische problematiek
Verslavingsproblematiek
Risico thuiszitter

•

•

•

•

•

•
•

School organiseert MDO met ouders en
leerling en meldt de leerling bij de
jeugdarts. School geeft aan dat bij niet
verschijnen, de jeugdarts
terugkoppeling geeft aan de school.
Jeugdarts neemt contact op met
ouders/leerling. Nodigt uit voor een
gesprek en koppelt de afspraken terug
naar school
Bij niet verschijnen bij de jeugdarts
zonder goede reden, meldt de school
de leerling bij leerplicht

School organiseert een MDO met
ouders en leerling, zorgcoördinator,
leerplichtambtenaar, jeugdarts en
consulent SWV
Samen onderzoeken wat er nodig is om
het verzuim terug te dringen en de
leerling weer aan te kunnen laten
sluiten bij het onderwijs.
Vervolg MDO’s met betrokken partners
tot de schoolgang weer is gereguleerd
School maakt plan om
leerachterstanden te voorkomen

•
•
•
•

Zorgcoördinator
Leerplichtambtenaar
Consulent SWV
Jeugdarts

