Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders
van het raadslid Victoire Lafère
als vervolg op de mondelinge vragen gesteld op 5 februari 2009
DEEL II

10 februari 2009
Registratie verzuimmeldingen
De mondelinge vragen van de VVD in de besluitvormende raadsvergadering gingen over de vraag
hoe de registratie verloopt van de verzuimmeldingen bij de leerplichtambtenaar.
Begin van dit schooljaar hebben de middelbare scholen een convenant ondertekend over het
registreren van leerlingen die 3, 6, 9 keer of nog vaker te laat komen en/of regelmatig spijbelen cq zich
zogenaamd ziek melden. Ook Nieuwkoop doet hieraan mee en betaalt dus geld aan Alphen aan den
Rijn voor de (extra) leerplichtambtenaar.
Vanuit de praktijk weet ik dat deze maatregel goed aanslaat. Het spijbel- en verzuimgedrag van
bepaalde leerlingen is aanzienlijk verminderd. Persoonlijk als mentor ben ik er ook heel druk mee: het
kost me veel tijd en gedoe om ouders te bellen, uit te nodigen bij 6x te laat en bij 9x te laat meldt de
teamleider dit bij de leerplichtambtenaar. We merken alleen dat er helaas vaak nog erg veel tijd
overheen gaat voordat de leerplichtambtenaar actie onderneemt naar ouders en leerling. We vrezen
dus dat als dit gegeven doorsijpelt bij de leerlingen, we straks weer voor dezelfde problemen komen te
staan en dat dus al onze acties en geïnvesteerde gelden voor niets geweest zijn.
Vragen:
1. Doen nu echt alle scholen in de Alphense regio mee aan deze actie?
2. Hoeveel meldingen van leerlingen heeft Nieuwkoop tot nu toe gedaan?
3. Hoe verloopt de terugkoppeling van de leerplichtambtenaar naar Nieuwkoop: naar de school,
naar de ouders + leerling, hoeveel tijd gaat erover heen?
4. Wat zijn zoal de straffen?
Aanvullende vragen 12 februari 2009 gesteld:
5. Is de continuïteit gewaarborgd bij ziekte en/of langdurige afwezigheid van de
leerplichtambtenaar; hoe is hierin voorzien?
6. Gaan alle scholen op dezelfde manier met de meldingen om; komt men de gemaakte
afspraken (de "3-6-9 maatregel") na?
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