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E EN AFSPRAAK VOOR HET OPM AKEN VAN EEN PROC ES - VERBAAL ( PV)
Je hebt verschillende keren van school verzuimd, zonder dat je daarvoor
toestemming had of een geldige reden. Je hebt gesproken met de leerplichtambtenaar, maar je bent weer niet naar school gegaan. Omdat je ouder bent
dan 12 jaar, ben je volgens de Leerplichtwet ook zelf verantwoordelijk voor je
schoolbezoek. Daarom wordt een proces-verbaal tegen je opgemaakt. Er zijn
twee mogelijkheden.
1. E EN H ALT PROCES - VERBAAL
Als je nog niet eerder naar Bureau Halt bent gestuurd voor spijbelen, kan de
leerplichtambtenaar (eventueel in overleg met het Openbaar Ministerie)
besluiten om een Halt PV tegen je op te maken. Je wordt dan voor een
(taak)straf doorverwezen naar Bureau Halt. De Halt aanpak bestaat vaak uit
gesprekken, een leeropdracht, excuses aanbieden en eventueel een
werkopdracht. Ook je ouder(s) hebben een rol in de Halt aanpak.
Om te verwijzen naar Bureau Halt, moet(en) je ouder(s) toestemming geven.
Als je ouders geen toestemming geven of de Halt-aanpak mislukt, wordt er
alsnog een volledig PV tegen je opgemaakt. Dit wordt naar de Officier van
Justitie gestuurd.
2. E EN PROCES - VERBAAL
De leerplichtambtenaar kan ook besluiten een PV tegen jou en/of je ouders op
te maken. Dit PV wordt naar de rechtbank gestuurd als melding dat de wet is
overtreden. De Raad voor de Kinderbescherming doet dan een onderzoek en
geeft een advies aan de Officier van Justitie. De rechter roept jou en/of je
ouders op, zodat jullie zelf je verhaal kunnen vertellen. Met al deze informatie
bepaalt de rechter uiteindelijk welke straf wordt opgelegd.
E EN VERKL ARIN G AFL EGGEN
Jij en je ouder(s) hebben een oproepbrief van de leerplichtambtenaar
gekregen voor het opmaken van een (Halt) PV. Hierin staat vermeld waar en
wanneer jullie je moeten melden.
Tijdens het opmaken van het PV kunnen jij en/of je ouder(s) een verklaring
afleggen. Die wordt opgenomen in het PV. Je bent niet verplicht om een
verklaring af te leggen, maar het is wel een kans om jouw verhaal aan de
rechter te vertellen. Ook als je geen verklaring aflegt, wordt er een PV tegen je
opgemaakt.

