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Aan: ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen in klas 2
Betreft: Preventief spreekuur RBL en jeugdverpleegkundige
Bussum, 27 september 2022

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen in klas 2,
Via deze brief willen wij u ervan op de hoogte stellen dat wij vanaf dit schooljaar
beginnen met het preventief spreekuur. Gedurende dit spreekuur zullen de
leerplichtambtenaar en jeugdverpleegkundige leerlingen spreken.
Waarom dit spreekuur?
Dit spreekuur is bedoeld om leerlingen die opvallend veel verzuimen, te spreken om
de reden hiervan te achterhalen. De leerlingen voldoen op het moment van
uitnodiging nog niet aan de criteria om in het M@zl-traject te komen of de
leerplichtambtenaar te spreken. Wij willen juist voorkomen dat dit moet gebeuren,
door op tijd in te grijpen. Wat speelt er met de leerling waardoor hij/zij niet op tijd kan
komen of lessen mist? Waarom lukt het niet om op tijd het huiswerk af te maken of
gemotiveerd te zijn? Uit ervaring is gebleken dat dit spreekuur werkt om zo te
voorkomen dat de leerling in problemen komt.
Welke leerlingen worden uitgenodigd?
Ouder en leerling zullen samen worden uitgenodigd voor een gesprek. De criteria om
uitgenodigd te worden, zijn:
- Meer dan 10 uur verzuim, maar minder dan 16 uur* in vier aaneengesloten weken;
- Meer dan 6 keer te laat, maar minder dan 9 keer* te laat komen in zes maanden;
- Meer dan 5 dagen ziek binnen vier aaneengesloten weken.
Met welke zorgen kan een kind worden aangemeld?
Wij willen daarnaast ook ruimte geven aan ouders en coaches om leerlingen aan te
melden. Dus als u zich zorgen maakt over de afwezigheid of het te laat komen van uw
kind, kunt u ook via de zorgcoördinator, dhr. Löcher, uw kind opgeven. Doordat er ook
een jeugdverpleegkundige bij het gesprek zit, is het ook mogelijk om uw kind aan te
melden met andere zorgen. Denk aan zelfzorg, faalangst, schoolzaken niet op orde,
etc.
Hoe zal het in zijn werk gaan?
Er vindt een gesprek plaats met leerling, (ouder), RBL en jeugdverpleegkundige.
Ouders hoeven niet verplicht aanwezig te zijn bij het gesprek, maar dit wordt wel op
prijs gesteld. Er wordt altijd een terugkoppeling gegeven van het gesprek. Is het kind
ouder dan 16 jaar, dan is deze vrij om aan te geven dat hij/zij de onderwerpen
vertrouwelijk wil houden. Wij zullen hierin een afweging maken of dit kan.
Het eerstvolgende preventief spreekuur zal zijn op:
Maandag 10 oktober (andere momenten worden nog ingepland)

Het spreekuur is gepland tussen 09:00 en 13:00 uur, een gesprek duurt 30 minuten.
Wilt u graag uw kind aanmelden voor dit spreekuur? Gelieve minstens 1 week van
tevoren uw kind aanmelden via de mail bij dhr. Löcher via
zorgcoordinator@vitusmavo.nl met vermelding van naam, klas en korte uitleg tot zorg.

Met vriendelijke groet,
Vienthi Helsloot (Leerplichtambtenaar)
Hanneke Rijgwart (Jeugdverpleegkundige)
Roger Löcher (zorgcoördinator Vitusmavo)

* Bij dit aantal verzuimuren, treedt het verzuimprotocol in werking en zijn wij als school
verplicht het verzuim te melden bij RBL.

