Ziekteverzuim
op het St. Bonifatiuscollege

augustus 2016

Ziekte en beterschap…
Absentie: indien een leerling door ziekte niet op school kan komen, moet dit
dezelfde dag vóór 08.30 uur telefonisch (030-2512315) bericht worden aan
de conciërge door ouder(s) / verzorger(s). Van iedere daaraan volgende
ziektedag moet opnieuw telefonisch melding gemaakt worden bij de
conciërge vóór 8.30 uur. Afwezigheid kan niet per e-mail gemeld worden.
Bij terugkeer op school moet de leerling bovendien een schriftelijke
mededeling van een van de ouder(s) / verzorger(s) inleveren bij de
verzuimcoördinator over de reden en de duur van het verzuim.
Bij absentie in verband met doktersbezoek, familieomstandigheden etc.
vooraf een briefje met verzoek om verlof bij de verzuimcoördinator, Mw.
Huijden inleveren.
(zie artikel 11 van de Schoolbepalingen)

Beleid ziekteverzuim
op het St. Bonifatiuscollege
Algemeen
- Absentiecoördinator signaleert.
- Absentiecoördinator seint mentor in bij 4 dagen of langer ziekteverzuim of vier
keer binnen een tijdsbestek van 4 weken, met cc aan afdelingsleider en
zorgoördinator.
- Mentor neemt contact op bij bovengenoemd ziekteverzuim met ouders over de
oorzaak van verzuim. Mentor informeert de afdelingsleider.
- Mocht de oorzaak van het verzuim aanleiding geven tot langduriger verzuim of
herhalend verzuim, dan overlegt de mentor met de afdelingsleider - en
consultatief met de zorgoördinator - over te nemen stappen.
- Bij verzuim van 20% en/of 4 x of vaker ziekgemeld in een rapportperiode ,
wordt de leerling in elk geval besproken in het zorgadviesteam in aanwezigheid
van ouders en mentor/afdelingsleider. De mentor bespreekt dit met de ouders en
doet de aanvraag.
Als er extra ondersteuning nodig is voor het volgen van onderwijs wordt er altijd een
ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld.

Doorverwijzen bij langdurig en/of herhalend ziekteverzuim
In het zorgadviesteam wordt ingeschat of de jongere in aanmerking komt voor
doorverwijzing naar de jeugdgezondheidszorg.
Dit is het geval:
- wanneer er zorgen en vragen zijn rond de ziekte/klachten,
- bij vermoeden van achterliggende problematiek, of
- wanneer ouders, jongere en mentor een verschillende visie hebben over de ernst
van de klachten en de mogelijkheid om ondanks deze klachten aan de lessen deel
te nemen.
- indien bij langdurig of frequent verzuim, het gemaakte
ontwikkelingsperspectiefplan niet leidt tot (versnelde) terugkeer naar school.
Aangepast lesrooster
Een leerling kan in aanmerking komen voor een (tijdelijk) aangepast lesrooster als om
medische redenen een volledig dagprogramma te zwaar is.
De medische noodzaak voor een aangepast dagprogramma moet altijd bij de school
bekend zijn.
Procedure voor aanpassen lesrooster:
- (persoonlijk) mentor overlegt met afdelingsleider en zorgoördinator over
hoeveelheid uren die per dag gevolgd kunnen worden, de wenselijke spreiding
van de uren over de verschillende vakken en een opbouwschema.
- Advies kan gevraagd worden aan de Jeugdarts.
- (persoonlijk) mentor koppelt de afspraken terug aan leerling en ouders
- (persoonlijk) mentor overlegt met afdelingsleider als er een aangepast
toetsrooster moet komen
- JGZ en leerplicht worden geïnformeerd.

