Nieuwsbrief
Schooljaar
2022-2023
Beste relatie,
Het nieuwe schooljaar is alweer enige weken onderweg. Met deze nieuwsbrief informeren
wij u over actuele zaken omtrent school, verzuim en onze samenwerking in het schooljaar
2022-2023.
We wensen u een goed schooljaar!
De collega’s van het Team Primair en Voortgezet Onderwijs

TERUGBLIK
JUBILEUMCONGRES
Op 14 september vierden wij het 20-jarig
bestaan van het RBL met een
jubileumcongres. We willen u, onze
relatie uit het onderwijs en andere
ketenpartners, heel erg bedanken voor
uw aanwezigheid.
We hebben het congres ook aangegrepen om officieel onze naam te veranderen in:

REGIONAAL BUREAU LEERRECHT
Deze nieuwe naam sluit beter aan bij onze veranderende rol bij verschillende soorten
verzuim, zowel geoorloofd als ongeoorloofd. Ongeacht het soort verzuim; in álle situaties
kijken we naar de achterliggende problematiek en zoeken we oplossingen. Samen met u
zetten we in op de mogelijkheden ten aanzien van onderwijs en ontwikkeling van kinderen
en jongeren.
Naast minderjarigen werkt het RBL ook voor meerderjarige jongeren, en dan met name
voor MBO-verzuimers en uitvallers. De overkoepelende term ‘leerrecht’ past veel beter bij
deze bredere dienstverlening dan alleen ‘leerplicht’. Meerderjarigen zijn immers niet
leerplichtig.
Wij willen het leerrecht dus op de voorgrond plaatsen. Dat neemt overigens niet weg dat
wij nog steeds staan voor de wettelijke verplichting dat minderjarige jongeren naar school
gaan en de verantwoordelijkheid van ouders hierin.

U kunt ons helpen door de nieuwe naam van ons bureau én onze mensen – de
consulenten leerrecht – vanaf nu actief uit te dragen in uw externe communicatie. Hierbij
denken wij bijvoorbeeld aan uw schoolgids of nieuwsbrieven.

TWEE CONSULENTEN IN
HET V(S)O
Dit schooljaar starten wij met een
nieuwe werkwijze voor de V(S)Oscholen. Aan elke V(S)O-school in de
regio zijn voortaan twee consulenten
verbonden
De consulent verzuim is in principe het eerste aanspreekpunt voor de school. Ook voor
alle leerplicht-gerelateerde vragen als verlof, in- en uitschrijvingen en vrijstellingen.
De consulent thuiszitters is uw aanspreekpunt voor langdurig geoorloofd verzuim
(langer dan 4 weken en meer dan 50% afwezig). De consulent thuiszitters is specialist in
complexe casuïstiek.
Door te werken met duo’s, sluiten we aan op het groeiende inzicht – en de regionale
afspraak - dat het RBL een belangrijke rol speelt bij langdurig verzuim, ook wanneer dit
verzuim geoorloofd is. Als RBL zetten wij in op het recht op onderwijs voor ieder kind,
ongeacht de aard van het verzuim. Onze naamsverandering en het werken in duo’s sluiten
hier op elkaar aan.
Door te specialiseren, hopen wij onze uiteenlopende doelgroepen beter te kunnen
bedienen. De consulenten werken vanzelfsprekend samen en vullen elkaar aan.
Voor de PO-scholen verandert er vooralsnog niets. Deze hebben één consulent die zowel
het reguliere verzuim oppakt als aanspreekpunt is voor thuiszitterscasuïstiek. Uiteraard
kunnen de consulenten ook hier een beroep doen op elkaars expertise.

ROL BIJ LANGDURIGE AFWEZIGHEID
Langdurige afwezigheid vraagt van ouders, school en eventuele andere partijen – vaak
is een jeugdhulpverlener betrokken – om samen te zoeken naar een oplossing. Wat doet
het RBL bij dergelijke complexe casuïstiek?
De consulent leerrecht is een onafhankelijke, deskundige sparringpartner voor alle
betrokkenen. De consulent leerrecht denkt mee, zoekt naar mogelijkheden en neemt zo
nodig initiatief tot overleg. Het RBL kan de procesregie nemen op het moment dat zij ziet
dat het proces stagneert en partijen hun rol onvoldoende pakken. Uitgangspunt is dat de
leerling zo snel mogelijk weer onderwijs volgt. Gedurende de periode dat de jongere niet
volledig naar school gaat, houden wij zicht op de voortgang van het traject.
Voor een uitgebreide beschrijving over onze rol bij langdurige afwezigheid, verwijzen wij
u via deze link naar onze website. Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen met de
consulent die verbonden is aan uw school.

MELDEN VAN ONGEOORLOOFD
VERZUIM
Het is gelukkig alweer enige tijd geleden
dat we vanwege Corona te maken
hadden met lockdowns en andere
beperkende maatregelen. Het leven lijkt
weer zijn gewone gang te gaan.
We hopen natuurlijk dat dit zo blijft, zodat kinderen en jongeren zich optimaal kunnen
ontwikkelen op school en daarbuiten. Nu iedereen weer fysiek naar school gaat, wordt
ook eerder duidelijk wanneer leerlingen niet in de les aanwezig zijn. Of er weer sprake is
van veelvuldig te laat komen. Kinderen moeten immers weer lopen, fietsen of de bus
nemen naar school.
We merken dat het melden van verzuim achterblijft ten opzichte van de periode voor
Corona. Het kan natuurlijk zijn dat kinderen en jongeren minder verzuimen. Daarmee zijn
we dan uiteraard heel tevreden. Maar dat neemt niet weg dat we samen alert moeten
blijven op afwezigheid. Juist ook op de basisschool. Kinderen die verzuimen op de
basisschool hebben later in hun schoolloopbaan vaker problemen. Daarom is het
belangrijk hierop zo snel mogelijk actie te ondernemen.
Wij vertrouwen er op dat u bij beginnend verzuim met leerling en ouders in gesprek gaat.
Als het verzuim aanhoudt, is het belangrijk dat u dat op tijd bij ons meldt. Het probleem
wat dan speelt, is nog beheersbaar en er kan tijdig worden gezocht naar oplossingen.



U kunt al melden bij 12 keer te laat of 12 uur spijbelen binnen 4 weken.
Wettelijk bent u verplicht te melden bij 16 uur in 4 weken.

Heeft u vragen over een verzuimsituatie, neem dan contact op met uw consulent.

REIZEN NAAR HET BUITENLAND
We krijgen veel verzoeken van ouders
die voor een langere periode in het
buitenland willen verblijven met hun
leerplichtige kinderen: bijvoorbeeld voor
werk, een langduriger familiebezoek of
een wereldreis.
Wanneer u zo’n aanvraag krijgt, verzoeken wij u deze door te sturen naar de consulent
die verbonden is aan uw school.
Wanneer ouders voor een langere periode in het buitenland verblijven, moeten zij hun
kind daar op een school inschrijven en het kind moet daar aantoonbaar onderwijs volgen.
Alleen dan komen zij in aanmerking voor een vrijstelling.
Voor wereldreizen en familiebezoek kan en mag de consulent leerrecht geen verlof
verlenen. Ouders zullen bij langdurig verblijf in het buitenland altijd een vrijstelling moeten
aanvragen bij ons bureau. Pas wanneer ouders een vrijstelling hebben, kunt u de leerling
uitschrijven. Wij wijzen ouders er altijd op dat ze met de school in Nederland moeten
afstemmen of er bij terugkomst weer plek is op school voor hun kind(eren).

Holland Rijnland
Holland Rijnland is een regio van dertien gemeenten in de Randstad van de kust tot in het
Groene Hart. We werken samen en geven uitvoering aan opgaven op het gebied van ruimte,
wonen, economie, landschap, mobiliteit en maatschappij.

