
 

 
 

 

Oldenzaal, 18 oktober 2019 

 

Aan: ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie Potskampstraat 

 

Betreft: nieuwe werkwijze bij te laat komen en ongeoorloofd verzuim  

 

Beste ouder/verzorger, 

 

Te laat komen en verzuim, geoorloofd en ongeoorloofd, willen we goed in beeld hebben. 

Korte lijntjes en goede communicatie met ouders: samen verzuim voorkomen en 

tegengaan. In samenspraak met de leerplichtambtenaar (LPA) starten we na de 

herfstvakantie met de nieuwe werkwijze. 

 

In schema hieronder leest u hoe deze werkwijze eruit ziet. 

Te laat komen 
Na een telaatmelding moet een leerling zich altijd de eerstvolgende dag een half uur voor de 
start van zijn eerste les in de time out melden. De leerling krijgt hierover een mail van de 
verzuimmedewerker 
4x Mail met aankondiging gesprek LPA op school. 

 

6x Mail met uitnodiging gesprek LPA voor de leerling (met ouders) op 

school. 
 

10x Mail met  aankondiging gesprek LPA voor leerling (met ouders) op het 
gemeentehuis. 

15x Mail met  aankondiging gesprek LPA voor leerling (met ouders) op het 
gemeentehuis. Proces-verbaal voor een taakstraf bij HALT. 

Spijbelen 
De leerling moet voor elk uur spijbelen 2 uur nakomen. De leerling krijgt hierover bericht van de 
verzuimmedewerker. 
4 lesuren Mail met aankondiging gesprek LPA op school. 

 

6 lesuren Mail met uitnodiging gesprek LPA voor de leerling (met ouders) op 
school. 
 

16 lesuren Mail met  aankondiging gesprek LPA voor leerling (met ouders) op het 
gemeentehuis. 

32 lesuren Mail met  aankondiging gesprek LPA voor leerling (met ouders) op het 
gemeentehuis. 

 

De nieuwe manier van werken gaat van start op maandag 28 oktober. Om verwarring te 

voorkomen, zetten we op dat moment de meldingen voor te laat en spijbelen op nul en 

start elke leerling met een schone lei.  

We gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, mocht u nog vragen 

hebben, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de afdeling van uw kind. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de schoolleiding 

M.G.F. Snijders 

 


