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Aan de Gemeenteraad
In het kader van artikel 25 van de leerplichtwet legt het college verantwoording af aan de
gemeenteraad over het gevoerde leerplichtbeleid in het afgelopen schooljaar.
Bij dit voorstel is het verslag van het schooljaar 2015-2016 gevoegd.
Het verslag is voor het eerst door de regio gemeente Leeuwarden integraal voor de regio Friesland
Noord opgesteld. Alle centrale leerling gegevens zijn gekoppeld aan het systeem
Key2Jongerenmonitor en voor het opleveren van het jaarverslag worden de gegevens per gemeente
uitgedraaid. Daardoor kan een eenduidig verslag worden gedaan aan alle betrokken gemeenten.
Naast het algemene deel over de werkwijze en de samenwerking in de regio Friesland Noord wordt er
per gemeente ingegaan op de cijfers van het afgelopen schooljaar.








4 % van de leerplichtige leerlingen is het afgelopen schooljaar in beeld geweest bij de
(mbo)leerplichtambtenaar, in het voorgaande schooljaar 2014/2015 is er geen enkele
leerplichtige leerling gemeld ;
Net als voorgaande schooljaar zijn er geen vrijstellingen verstrekt;
Net al vorig schooljaar is er geen enkele keer proces-verbaal opgemaakt;
Er zijn geen voortijdige schoolverlaters gemeld;
Totaal zijn er 5 meldingen afgehandeld, het betreft hier 4 verschillende leerlingen; 3 jongens
en 2 meisjes;
Gemiddeld vond er 1 interventie per aanmelding plaats;
Van de 5 meldingen, is er 2 maal informatie verstrekt, 1 maal absoluut verzuim administratief
afgehandeld en 2 verzuimende leerlingen zijn terug naar school gegaan.

Naar aanleiding van het in het schooljaar 2015-2016 gevoerde leerplichtbeleid bij de gemeente
Schiermonnikoog kan geconcludeerd worden dat er weinig sprake is van verzuim.
Door de kleine setting zijn alle leerlingen volop in beeld en is ongeoorloofd verzuim vrijwel niet aan de
orde.
Binnen de RMC regio bestaat er een protocol schoolverzuim waarin de taken en rollen van scholen en
leerplicht zijn benoemd. Dit protocol en de beschreven werkprocessen leerplicht dienen als leidraad
voor het te voeren leerplicht beleid op Schiermonnikoog.
Het digitale verzuimloket van DUO (voorheen IBG) is hierbij te gebruiken door de scholen. Hiermee
wordt verzuim vroegtijdig gesignaleerd en gemeld en kunnen de te nemen acties beter op elkaar
afgestemd worden.
Samengevat stellen wij u voor het Jaarverslag leerplicht 2015-2016 vast te stellen.
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