Memo
Zieke leerlingen

Het kan voorkomen dat uw kind tijdens het verblijf op school ziek wordt, zich verwondt, door een
insect wordt gestoken etc. In zo’n geval zal de school altijd contact opnemen met de ouders,
verzorgers of met een andere, door hen aangewezen, personen. Een enkele keer komt het voor dat
deze niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet zal de leraar een zorgvuldige afweging
maken of uw kind gebaat is met een ‘eenvoudige’ pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet
worden.
Een kind heeft recht op onderwijs, ook als het ziek is. Wanneer een leerling langdurig ziek thuis is,
zorgt de leerkracht ervoor dat de leerling betrokken blijft bij het onderwijs. Een aangepast
leerprogramma kan uw kind de nodige afleiding geven en zal het contact tussen uw kind en de school
waarborgen, natuurlijk rekening houdend met de ziekte. Ook wordt voorkomen dat de achterstand
te groot wordt om na de ziekteperiode de draad weer op te pakken.
Om ouders en kinderen op tijd bij te staan en terugkeer naar school zo goed mogelijk te begeleiden,
geldt op alle Drentse scholen dezelfde aanpak bij ziekteverzuim. Dit is afgesproken op advies van de
landelijke jeugd- en bedrijfsartsen en past binnen alle wetgeving die gericht is op het recht op
onderwijs. Als school staan wij achter deze afspraken, in het belang van uw kind. Ouders kunnen
deze afspraken inzien.
Hierna volgt een opsomming van de stappen die we nemen na ziekmelding van uw kind.
 U meldt uw kind telefonisch ziek.
 Deze ziekmelding zetten wij in ons administratiesysteem.
 Binnen drie dagen bellen wij u om te vragen hoe het gaat en hoe lang u denkt dat het duurt
voor uw kind beter is en terugkomt naar school.
 Is uw kind vijf dagen of langer achter elkaar ziek, of voor de tweede keer in drie maanden?
Dan neemt de leerkracht contact met u op.
 Is uw kind tien dagen achter elkaar ziek thuis en is het nog onbekend wat er aan de hand is,
dan nemen wij contact op met de jeugdarts. Dit kan ook eerder, maar in ieder geval na drie
keer ziek melden in drie maanden en vanaf 10 ziektedagen.
 Maken wij ons zorgen om uw kind en willen we daarom graag de mening van de jeugdarts,
dan melden we uw kind als school zelf aan.
 De jeugdarts roept u en uw kind op. Mocht u niet kunnen komen op het gevraagde tijdstip,
meldt u zich dan wel even af. Doet u dat niet, dan geeft de jeugdarts dit door aan de school.
En wij zijn weer verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.
 De jeugdarts zoekt samen met u en uw kind een oplossing voor het ziekteverzuim en kijkt
wat uw kind wel kan.
 Binnen drie weken bericht de arts ons over het onderzoek, binnen de grenzen van het
beroepsgeheim.
 Is uw zoon of dochter ziek thuis, maar kennen wij op school de reden hiervoor niet en is er
dus sprake van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim? Dan melden wij dit bij de
leerplichtambtenaar. Wettelijk moeten wij dit doen vanaf zestien uur vermoedelijk
ongeoorloofd schoolverzuim in vier weken.
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De leerplichtambtenaar start dan een leerplichtonderzoek en maakt soms ook de stap naar
de rechter.
Tijdens een ziekteperiode ondersteunen wij u en uw kind zo goed mogelijk om een snelle
terugkeer naar school mogelijk te maken. Hiervoor maken wij afspraken met u over de
datum van terugkeer, de leerstof en de begeleiding door de groepsleerkracht.

Wanneer een leerling langdurig moet worden opgenomen in het ziekenhuis dan kan de school een
beroep doen op de consulenten van Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen, die werkzaam zijn bij
de school- en begeleidingsdienst de Timpaan Groep. Voor leerlingen opgenomen in het UMCG zijn
dat de consulenten van de educatieve voorziening. Zij kunnen ook de leerkracht adviseren bij het
aanpassen van de leerstof aan de mogelijkheden van het zieke kind. In overleg met de school en de
ouders kan de consulent de leerling 1 à 2 keer in de week bezoeken en samen met de leerstof bezig
zijn. Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen dan kunt u informatie vinden op
de website van Timpaan, de onderwijsbegeleidingsdienst van onze regio, www.timpaanonderwijs.nl
en op Ziezon, www.ziezon.nl, het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs.
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