THRIANTASCHOOL
School voor onderwijs aan zeer moeilijk lerenden

Beste ouder/verzorger,

Heeft u uw kind wel eens ziek gemeld? Misschien tot nu toe nog niet? Mocht het toch
een keer nodig zijn, dan vindt u in de schoolgids van de Thriantaschool wat u moet
doen om uw kind ziek te melden. Verder geldt er vanaf dit schooljaar op alle Drentse
scholen één aanpak na ziekmelding van een leerling. In deze brief informeren wij u
hierover.
Het doel van deze aanpak is om er samen met u voor te zorgen dat uw kind na ziekte
zo snel mogelijk terugkomt naar school. Want langdurig (ziekte)verzuim staat de
ontwikkeling van kinderen in de weg. Dat zeggen jeugd - en bedrijfsartsen in
Nederland, onder meer in de landelijke publicatie ‘Snel terug naar school is veel
beter’.
Zij zien de mogelijkheid om het ziekteverzuim op scholen terug te dringen. Soms
door oplossingen te bedenken voor medische belemmeringen om naar school te
gaan. Soms door vroegtijdig mee te denken over andere problemen die meespelen
bij het ziekteverzuim. Door vaste termijnen te hanteren voor doorverwijzing naar de
jeugdarts en snel hulp in te roepen, kunnen kinderen vlugger terug naar school.
Scholen en gemeenten in Drenthe staan achter dit landelijke streven om het
ziekteverzuim te verminderen. Ook wij als team van de Thriantaschool zetten ons
hier graag voor in. Het gaat tenslotte om de schoolloopbaan van uw kind(eren)….en
die is onze zorg…
In de bijlage leest u welke stappen de school zet na de ziekmelding van uw zoon of
dochter, en wat wij hierbij vragen van u als ouder of verzorger. Wij danken u nu
alvast voor uw medewerking.
Heeft u nog vragen? Bel dan gerust of loop gewoon even bij ons binnen.

Met vriendelijke groet,
Team Thriantaschool

Bijlage:
- de werkwijze na ziekmelding van uw kind

Bijlage:
Wat doet de school na ziekmelding van uw kind?
De school en u: beiden aan zet!
















U meldt dat uw kind ziek thuis blijft.
De school zet deze melding in een computersysteem en volgt het verzuim.
Binnen drie dagen belt de school 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 bespreekt de school met u wat er nodig is voor de
terugkeer naar school.
Is uw kind tien dagen achter elkaar ziek thuis, maar op school is niet bekend
wat er aan de hand is? Dan neemt de school contact op met de jeugdarts.Dit
kan ook eerder, maar in ieder geval na drie keer ziek melden in drie maanden.
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 die is weer verplicht dit te melden bij de
afdeling leerplicht van de gemeenten Emmen/Borger-Odoorn/Coevorden.
De jeugdarts zoekt samen met u en uw kind een oplossing voor het
ziekteverzuim.
Binnen drie weken bericht de arts de school over het onderzoek, binnen de
grenzen van het beroepsgeheim.
Is uw zoon of dochter ziek thuis, maar is het op school niet duidelijk wat
hiervoor de reden is? Ook dan heeft de school de plicht dit te melden bij de
afdeling leerplicht van de gemeenten Emmen/Borger-Odoorn/Coevorden.
Wettelijk moet dit bij thuisblijven vanaf zestien uur in vier weken.
Leerplicht start dan een leerplichtonderzoek, en overweegt ook de stap naar
de rechter.
Tijdens een ziekteperiode ondersteunt de school u en uw kind om een snelle
terugkeer naar school mogelijk te maken. Hiervoor maakt de school afspraken
met u over de datum, de leerstof, en de begeleiding door de mentor of
groepsleerkracht.

