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Onderwerp:
Leerplichtverslag gemeente Brielle schooljaar 2017-2018

Samenvatting
Op grond van artikel 25 van de Leerplichtwet 1969, brengen wij jaarlijks verslag uit aan de
gemeenteraad over het gevoerde leerplichtbeleid in het laatste afgesloten schooljaar. Het verslag
van 2017/2018 geeft een overzicht van de taken en functies die in het kader van de Wet worden
uitgevoerd en de wijze waarop dat in Brielle wordt ingevuld. Het verslag wordt conform de
Leerplichtwet vervolgens toegezonden aan het ministerie van Onderwijs.

Gevraagde beslissing commissie:
1. de gemeenteraad te adviseren het leerplichtverslag gemeente Brielle 2017-2018 voor
kennisgeving aan te nemen

Gevraagde beslissing Raad:
1. het leerplichtverslag gemeente Brielle 2017-2018 voor kennisgeving aan te nemen

Advies / besluit vanuit commissie

(in te vullen door griffier)
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Onderwerp:
Leerplichtverslag gemeente Brielle schooljaar 2017-2018

1.

Inleiding

Op grond van artikel 25 van de Leerplichtwet 1969, brengen wij u jaarlijks verslag uit over
het gevoerde leerplichtbeleid in het laatste afgesloten schooljaar. Het verslag van
2017/2018 geeft een overzicht van de taken en functies die in het kader van de Wet
worden uitgevoerd en de wijze waarop dat in Brielle wordt ingevuld.
2.

Beoogd effect

Voldoen aan artikel 25 van de Leerplichtwet 1969.
3.

Argumenten

Voor de volledigheid wordt u verwezen naar bijgevoegd leerplicht verslag. Enkele
highlights:
# In schooljaar 2017/2018 waren 1859 leerplichtigen en 373 kwalificatieplichtigen.
# Er waren geen meldingen van absoluut verzuim; dit is het zelfde als in schooljaar
2016/2017.
# Er zijn 32 meldingen van relatief verzuim geweest, dit is een daling ten opzichte van
schooljaar 2016/2017 (63);
# Van relatief verzuim is sprake als de leerplichtige leerling wel op een school staat
ingeschreven maar deze niet regelmatig bezoekt. Een voorbeeld is luxe verzuim. Blijft de
jongere ondanks gesprekken met leerplichtambtenaar spijbelen, dan kan er een HALT
verwijzing opgelegd worden. Dit is 0 keer gebeurd. Ook kan er een proces verbaal
opgelegd worden. Er is 1 proces verbaal opgesteld (Mbo).
# De hulp van de leerplichtambtenaar wordt ook ingeroepen als er van verzuim nog geen
sprake is, maar wel verwacht wordt. Voor komend schooljaar is het de bedoeling dat
dergelijke preventieve zorgmeldingen ook genoteerd worden. Deze meldingen helpen een
beeld te geven van de preventieve inzet van de leerplichtambtenaar, met hopelijk een
positief effect op de cijfers schoolverzuim.
# In schooljaar 2017/2018 hebben 2 jongeren vrijstelling ontvangen op basis van artikel 5
sub a en 1 op basis van artikel 15 (i.v.m. ziekte, handicap e.d.).
De toekomst
1. De gemeente stuurt meer op de digitale melding in het Verzuimregister door de
scholen. Doelen: betrouwbare cijfers en lastenvermindering. Bij elke telefonische
verzuimmelding zal de gemeente verzoeken de melding in het Verzuimregister te
registreren.
2. Verder gaat de gemeente de scholen wijzen op het belang verzuimmeldingen vroegtijdig
te doen.
3. Brielle beschikt op dit moment over 1 leerplichtambtenaar. Er worden ook de
leerplichttaken voor Westvoorne uitgevoerd. In het licht van de WOV is samenwerking met
de leerplichtambtenaren van Hellevoetsluis onderzocht. De gesprekken hierover zijn in een
verkennend stadium.
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Draagvlak en risico’s

4.

Niet van toepassing
5.

Aanpak / uitvoering

De gemeenteraad dient het jaarverslag voor kennisgeving aan te nemen, waarna het naar
het ministerie van Onderwijs moet worden gezonden.
6.

Communicatie

Zie 5.
7.

Kosten, baten en dekking

Niet van toepassing
Bijlage(n):




leerplichtverslag gemeente Brielle 2017-2018

bijlagen meezenden
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