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E EN OPROEP VOOR EEN L E ER PL IC HT G ES PR EK
De leerplichtambtenaar heeft je uitgenodigd om samen met (één van) je
ouders op gesprek te komen. De reden hiervoor is dat je school gemeld heeft
dat je niet altijd op school bent geweest. In de Leerplichtwet staat dat je
verplicht bent om naar school te gaan. Elke jongere vanaf 5 tot 18 jaar moet
naar school. Alleen als je al een diploma havo, vwo of mbo-2 hebt, hoeft dat
niet meer.
Je ouders moeten zorgen dat je op een school staat ingeschreven en dat je
ook naar school gaat. Als je 12 jaar of ouder bent, ben je volgens de
Leerplichtwet zelf verantwoordelijk voor je schoolbezoek. Als je zonder geldige
reden of toestemming wegblijft van school, is dat ongeoorloofd verzuim.
School moet dit verzuim melden bij de leerplichtambtenaar.
Tijdens het gesprek bekijkt de leerplichtambtenaar samen met jou en je
ouder(s) wat jij nodig hebt om weer naar school te gaan. Je hebt recht op
onderwijs! Daar moet je zeker gebruik van maken.

a.i

Zorg dat je op tijd bent voor het gesprek. Denk er vast over na waarom je
verzuimd hebt. Heb je zelf misschien al een idee hoe je dit probleem kunt
oplossen? Als je dit opschrijft, weet je tijdens het gesprek nog wat je wilde
vertellen of vragen.

W AT GEBEURT ER NA HET GESPREK ?
De leerplichtambtenaar ondersteunt jou in jouw verdere schoolloopbaan.
Samen met jou en je ouder(s) worden hierover afspraken gemaakt. Als het
nodig is, krijg je hulp om je problemen op te lossen. Zo kun jij weer naar
school en werken aan je toekomst. De leerplichtambtenaar gaat er vanuit dat
zij jou na dit gesprek niet meer terugziet. Dat is een goed teken!
Soms gaat het niet goed en blijft een jongere verzuimen. Dan kan de
leerplichtambtenaar een Halt proces-verbaal (PV) of een proces-verbaal tegen
een jongere opmaken. Dit PV gaat naar Bureau Halt of naar de rechtbank als
melding dat de wet is overtreden. Bureau Halt, de kantonrechter of de Officier
van Justitie bepaalt dan welke straf de jongere krijgt.

