“Verzuim in beeld.”
Het Ministerie van OCW heeft eerder aangegeven veel aandacht te hebben voor het
terugdringen van schooluitval.
Het Ministerie heeft de regel gesteld dat leerlingen die 16 uur in 4 weken verzuimen of 25 uur
op jaarbasis, gemeld moeten worden via het Verzuimloket. De Leerplichtambtenaar van de
Gemeente zal hier dan vervolgens mee aan de slag gaan.
De overheid zal er op toezien, dat scholen zich conformeren aan het melden van het verzuim.
Verzuim kan leiden tot leerachterstanden, wat vervolgens kan leiden tot uitstroom naar een
lager onderwijsniveau. Ook kan het verzuim invloed hebben op de omgang van jongeren met
klasgenoten en op hun zelfstandigheid en oplossend vermogen. Ongeoorloofd verzuim is bij
wet geregeld maar geoorloofd verzuim niet daarom heeft het Odulphuslyceum zich
aangemeld om mee te doen met de werkwijze Medische Advisering van de Ziek gemelde
Leerling, kortwerg M@zl. M@zl (speek je uit als mazzel) is ingezet om het ziekteverzuim van
leerlingen in beeld te krijgen en evt. handvatten aan te bieden aan leerlingen,
ouders/verzorgers.
M@zl staat voor:
Medische advisering ziek gemelde leerlingen.
Samenwerking van de school met de schoolarts en de leerplichtambtenaar met als
doel de afwezigheid van de leerling zoveel mogelijk te beperken en zo schooluitval
terug te dringen.
Binnen het Odulphuslyceum wordt gewerkt met een verzuimprotocol waarin staat hoe de school
en ouders dienen om te gaan met verzuim.
Concreet zal dit het volgende gaan betekenen:



Indien een leerlingen afwezig is zonder melding (= ongeoorloofd) gedurende
lesuur 1 en 2, dan zal er telefonisch contact met de ouders/verzorgers gezocht
worden. Ouders/verzorgers dienen de reden voor afwezigheid geoorloofd te maken
door de absentiebrief in te vullen en deze af te laten geven bij de receptie.



Verlof dient vooraf aangevraagd te worden middels het door ouders
ondertekend verlofformulier of via de mail aan de leerlingcoördinator.



De leerling wordt door de ouder ziek gemeld bij de receptioniste of, in ernstigere
gevallen, bij de leerlingcoördinator. De afspraak is dat de ouder elke ochtend dat de
leerling ziek is naar school belt om dit door te geven.
Zodra de leerling weer beter is, meldt de leerling dit bij de receptie en overhandigt de
door ouders ondertekende absentiebriefje (paarse kaart). Deze absentiebrief dient
binnen 3 werkdagen na de betermelding ingeleverd te worden.



Voor leerlingen die 18 jaar of ouder zijn, geldt dat zij zichzelf ook ziek en beter
mogen melden en verlof aan mogen vragen. Dit echter wel m.b.v. bovengenoemde
documenten.

Als school doen wij een dringend beroep op de ouders/verzorgers om zorgvuldig te zijn in het
ziekmelden, beter melden en het aanvragen van verlof. Dit inzake de helderheid naar elkaar
en het voorkomen van vergissingen.

