Protocol ziekteverzuim De Rotonde
Leidend voor dit ziekteverzuim protocol/ stappenplan is het ziekteverzuim protocol zoals
dit is opgesteld door:
Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ/ RIVAS/ Careyn/ Leerplicht.
Wanneer is er sprake van zorgwekkend ziekteverzuim?
Criteria:
 4e ziek melding in 12 weken of
 Meer dan 50 uren (plm. 2 weken)
 Gemotiveerd afwijken van de criteria is mogelijk
Dit is het stappenplan:
Stap 1
 Gesprek met ouders
 Delen van de zorg en verantwoordelijkheden
 Reden van verzuim achterhalen
 Afspraken maken over begeleiding en zorg
 Rol jeugdarts/ schoolarts uitleggen
 Verslaglegging in ParnasSys
Stap 2
Brief naar ouders en naar LVS, zie bijlage 1.
Stap 3
 Gesprek met ouders/ verzorgers.
 In het gesprek melden dat Leerplicht een afschrift van de brief krijgt.
 Verslaglegging in ParnasSys.
Stap 4
 De hulp inroepen van de jeugdarts/schoolarts.
 Maak hierbij gebruik van formulier: aanvraag verzuimadvisering jeugdarts, zie
bijlage 2.

(Bijlage 1)
Gorinchem,

dd

Aan de ouders, verzorgers van

NAAM

Geachte heer, mevrouw,
Via deze brief wil ik mijn zorg uitspreken over de afwezigheid door ziekte van uw kind. In
de bijlage kunt u zien hoeveel dagen dit schooljaar door ziekte zijn gemist.
Ziek zijn is uitermate vervelend voor kinderen, ouders en school. Wij als school proberen
een zo goed mogelijke schoolprestatie van uw kind te realiseren. De schoolresultaten
komen mede tot stand door aanwezigheid van kinderen in de les. Het is daarom
wenselijk dat uw kind naar school komt.
Wij willen nog een keer onze zorgen met u delen en nodigen u daarom uit voor een
gesprek op
DATUM en TIJD
Doel van het gesprek is te bespreken wat de redenen zijn voor het verzuim, wat de
school kan doen om te ondersteunen en het maken van afspraken om het ziekteverzuim
te beperken indien mogelijk. We kunnen dan ook de mogelijkheid bespreken om de
schoolarts in te schakelen. De arts kan een advies geven en handvatten bieden aan u als
ouder, maar ook aan school.
U ontvangt deze brief in tweevoud. Ik verzoek u vriendelijk één exemplaar getekend voor
gezien te retourneren.

Met vriendelijke groet,

Handtekening
voor gezien:

(Bijlage 2)
Aanvraag verzuimadvisering jeugdarts
Naam school :
Naam leerling :
Adres leerling :
Geboortedatum :
Telefoonnummer thuis :
Telefoonnummer mobiel :
Onderwijstype en klas :
Zorgcoördinator :
Reden van aanmelding:
o De leerling is > 50 uren ziek of het is de 4e ziekmelding in 12 weken en het
ziekteverzuim is na het eerste gesprekverder opgelopen.
o De ziekmelding leidt tot zorg, toelichting:

Verzuimstaat s.v.p. toevoegen als bijlage.
Contact geweest met ouders over het ziekteverzuim d.d.:
Ouders op de hoogte gesteld van de aanmelding bij de Jeugdarts d.d.:
Aanvullende informatie van belang voor de jeugdarts:
o De leerling is in zorg bij, namelijk (bijv. schoolmaatschappelijk werk,
jeugdzorg/GGZ, artsen/specialisten of anders)
o Er zijn afspraken gemaakt met ouder en leerling, namelijk (over bijv. gemiste
lesstof, hervatting schoolbezoek, gesprek
o extra begeleiding)
o Bekend met ziekte, graag advies over gewenste aanpassingen of re-integratie
o Veelvuldig bezoek aan de huisarts of specialist
o Leerling spijbelt ook/vaak
o Leerling lijkt niet goed in zijn/haar vel te zitten
o Leerling vindt onvoldoende sociale aansluiting bij de groep of docenten (pesten,
gedragsproblemen, etc.)
o Er zijn zorgen over de leerontwikkeling, de schoolprestaties gaan achteruit
o Er zijn zorgen over de thuissituatie
o Er is vermoeden van leefstijlproblematiek in relatie tot het ziekteverzuim
o Ouders, leerling en de school hebben een verschillende visie over de ernst van de
klachten en de mogelijkheid om
o ondanks deze klachten deel te nemen aan de lessen
o Anders, namelijk:
De inhoud van de aanvullende informatie is kortgesloten met de ouders.
De (hulp)vraag van school :
Datum aanmelding :
Naam aanmelder :
Emailadres aanmelder :
Emailadres contactpersoon indien anders dan hierboven:

