Leerlingzaken ‘waar elke leerling telt’

leerplicht
Ouders en voortgezet onderwijs >
wat u moet weten?

Wat u als ouder moet weten over de leerplicht
in het voortgezet onderwijs.
Uw kind gaat naar het voortgezet
onderwijs.
Dit moet u weten over de leerplicht.

om toestemming. Als de directeur ‘Nee’ zegt en
uw kind blijft toch weg, meldt de school dit aan
de leerplichtambtenaar.

moeten verschijnen. Uw kind kan zelfs een
strafblad krijgen. Zorg dat het niet zover komt.

Ieder kind moet naar school

De directeur beslist over verlofaanvragen
tot 10 dagen, daarboven beslist de leerplicht
ambtenaar.

Als u meer wilt weten over de leerplicht en
alles wat daarmee te maken heeft, kunt u
bellen met de administratie van de Afdeling
Leerlingzaken van de gemeente Groningen,
050 - 367 61 92 of 367 62 79. U kunt ook mailen
naar: leerlingzaken@ocsw.groningen.nl.

Engels, economie, wiskunde: leren voor later is
goed voor kinderen.
In Nederland heeft ieder kind recht op onderwijs. Daarom moet uw kind naar school.
De leerplichtwet schrijft dit voor.
De leerplicht begint als uw kind vijf jaar oud is
en duurt tot en met het schooljaar waarin uw
kind 16 jaar wordt. Daarna komt de kwalificatie
plicht *. Die geldt tot uw kind 18 wordt.

Op vakantie buiten de schoolvakantie
Heeft u werk waardoor u beslist niet weg kunt
tijdens de vastgestelde schoolvakantie? Dan
kan uw kind bij hoge uitzondering één keer per
jaar maximaal 10 dagen vrij krijgen buiten de
vastgestelde vakanties om. U moet dit tijdig
aanvragen bij de directeur.

U zorgt dat uw kind ingeschreven is bij een
school en iedere dag naar school gaat.

Niet naar school gaan?
Dat mag niet

Uw kind is ook zelf verantwoordelijk voor het
schoolgaan zodra het twaalf jaar of ouder is.
Dat staat in de leerplichtwet.

De gemeente controleert of ieder kind naar
school gaat en neemt maatregelen als dat niet
zo is. Dat doen de leerplichtambtenaren.
Is uw kind niet ingeschreven bij een school
voor voortgezet onderwijs? Of blijft uw kind
weg van school? Dan dreigt straf voor u.
De leerplichtambtenaar kan proces-verbaal
tegen u of uw kind opmaken en u kunt beiden
veroordeeld worden door de rechter.

Wanneer hoeft uw kind niet naar
school ?
Uw kind kan wegblijven van school als daar
een goede reden voor is. Als hij of zij ziek is,
bijvoorbeeld. U moet ziekte altijd melden aan
de directeur van de school.
Uw kind kan vrij krijgen voor een belangrijke
gebeurtenis, zoals een bruiloft of begrafenis.
Hiervoor vraagt u de directeur van de school

Dit is een uitgave van de dienst OCSW van de
gemeente Groningen. Aan deze folder kunnen
geen rechten worden ontleend.

Uw kind heeft een eigen
v
 erantwoordelijkheid

Alle kinderen die in Nederland wonen, moeten
naar school.

De school begint niet vanzelf. U moet uw kind
eerst inschrijven bij een school voor voortgezet
onderwijs. Bovendien moet u zorgen dat uw
kind naar school gaat. Iedere dag.

Meer informatie?

Wat kunt u doen als uw kind
p
 roblemen heeft op school?

* Startkwalificatie
Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbodiploma vanaf niveau 2. Een vmbo-diploma is
dus geen startkwalificatie. De kwalificatieplicht
in het kader van de leerplichtwet geldt tussen
16 en 18 jaar. Tussen 18 en 23 jaar geldt de
kwalificatieplicht in het kader van de RMC wet.

Als uw kind regelmatig te laat komt of spijbelt,
meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar.
Die zal u vragen waarom uw kind niet naar
school gaat.

RMC
Dit is het Regionaal Meld en Coördinatie
centrum voortijdig schoolverlaten (RMC).

Wil uw kind niet naar school omdat hij of zij
gepest wordt of andere problemen heeft?
Praat dan met de leraren van de school. Zij
zullen u graag helpen een oplossing te vinden.
Kunnen de leraren u niet helpen? Ga dan naar
de leerplichtambtenaar. Hij heeft contact met
veel instellingen die u kunnen helpen om de
problemen op school op te lossen.

Wat gebeurt er als uw kind blijft
spijbelen ?
U en uw kind overtreden de wet als uw kind
wegblijft van school zonder goede reden.
De leerplichtambtenaar neemt dan maat
regelen. Hij zal als dat nodig is proces-verbaal
opmaken, zodat u en uw kind voor de rechter

Wat gebeurt er als uw kind niet meer naar
school wil, boven de 16 maar nog geen 23 jaar
is en geen startkwalificatie heeft?
Dan meldt de school uw kind aan de leerplichtambtenaar en deze neemt bij de leeftijd passende maatregelen omdat dan de wet wordt
overtreden. Als uw kind boven de 18 is, neemt
een medewerker van het RMC contact op
met uw kind. U kunt ook zelf contact met het
RMC opnemen bij problemen met de startkwalificatie. De RMC trajectbegeleiders zijn
bereikbaar via de administratie van de Afdeling
Leerlingzaken van de gemeente Groningen,
050 - 367 61 92 of 367 62 79. Ook zijn ze bereikbaar op het Jongerenloket/Werkplein van de
Dienst Sozawe, 050 - 751 91 44.
Er is een aparte RMC folder beschikbaar.
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