De Breul

Herstelonderzoek
Registratie en melding aan- en afwezigheid

Datum vaststelling: 4 juni 2020

Samenvatting

In januari 2019 hebben wij tekortkomingen geconstateerd in de
naleving van de regels die gelden voor het registreren van leerlingen
die zonder geldige reden niet op school aanwezig zijn. Verder
ontbraken in de schoolgids bepalingen over het verzuimbeleid
en ontbrak het percentage leerlingen dat de school zonder
diploma heeft verlaten.
Wij beoordelen de naleving van deze regels nu als voldoende.

Bestuur: Stichting Katholiek
Voortgezet Onderwijs 'De Breul'
Bestuursnummer: 29278

School: KSG De Breul
Afdeling: havo
BRIN: 00MK|00

Wat is verbeterd?
KSG De Breul heeft ervoor zorg gedragen dat aan- en afwezigheid van
leerlingen deugdelijk wordt geregistreerd door docenten. Er is nu een
dekkende registratie in het leerlingvolgsysteem dat de school
gebruikt. Wekelijks wordt door de afdelingsassistent en teamleiders in
kaart gebracht of leerlingen voor melding bij leerplicht of het digitale
verzuimloket van DUO in aanmerking komen. Het schoolbeleid is erop
gericht leerlingen al preventief, dus voordat de wettelijke termijn
wordt bereikt, te melden bij de betrokken leerplichtambtenaren. Ook
zijn de geconstateerde tekortkomingen in de schoolgids hersteld.
Hoe verder?
De inspectie zal geen verdere toezichtactiviteiten verrichten. De
school voldoet aan alle wettelijke bepalingen rond de registratie en
melding van ongeoorloofd verzuim.
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1 . Opzet van het herstelonderzoek
De inspectie heeft op 11 februari 2020 een herstelonderzoek
uitgevoerd op KSG De Breul naar aanleiding van de in januari
2019 geconstateerde tekortkomingen in de registratie van
ongeoorloofd verzuim.
Overige wettelijke vereisten
Deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het
waarderingskader zijn verbonden, vatten we samen onder de noemer
overige wettelijke vereisten (zie onderzoekskader 2017 voortgezet
onderwijs).
Werkwijze
Wij vormen onze oordelen door de registratie van ongeoorloofd
verzuim te toetsen aan de relevante artikelen uit de leerplichtwet 1969
en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO).
Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten:
we hebben de verzuimadministratie onderzocht en gesprekken
gevoerd met de schoolleiding, teamleiders havo, afdelingsassistent en
leerlingen.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen, de conclusie en het vervolgtoezicht.
Hoofdstuk 3 gaat verder in op de resultaten van het onderzoek. In
hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en het
rapport opgenomen.
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2 . Hoofdconclusie en vervolg
In januari 2019 hebben wij bij een onderzoek op KSG De Breul
tekortkomingen geconstateerd in de naleving van de wettelijke
vereisten op het gebied van de registratie van ongeoorloofd verzuim.
De school voldeed niet aan artikel 27, onder c, van de Leerplichtwet
1969. Verder ontbraken in de schoolgids bepalingen over het
verzuimbeleid. Hiermee voldeed de school niet aan artikel 24a, eerste
lid, onder h. Ook ontbrak het percentage leerlingen dat de school
zonder diploma heeft verlaten. Hiermee voldeed de school niet aan
artikel 24a, eerste lid, onder a van de WVO.
Op 11 februari 2020 hebben wij de naleving van deze wettelijke
vereisten opnieuw onderzocht en constateren dat deze nu worden
nageleefd.

Afspraken over vervolgtoezicht
De school voldoet aan de wettelijke vereisten op het gebied van de
registratie van ongeoorloofd verzuim en het in de schoolgids
opnemen van verzuimbeleid en percentage leerlingen dat de school
zonder diploma verlaat. Wij zullen daarom geen vervolgtoezicht
uitvoeren.
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3 . Resultaten herstelonderzoek
Verzuimregistratie
KSG De Breul registreert op deugdelijke wijze de aan- en afwezigheid
van leerlingen. In tegenstelling tot vorig jaar wordt de aan- en
afwezigheid van leerlingen goed bijgehouden en correct afgehandeld
in het leerlingvolgsysteem. De taakverdeling met betrekking tot het
registreren en controleren van de verzuimregistratie is helder
vastgelegd en de teamleden voeren de taken in de praktijk uit zoals
afgesproken. Door de deugdelijke registratie kan de school in de basis
voldoen aan de wettelijke regels over het melden van verzuim zonder
geldige reden. We constateren dat de school geen enkele leerling van
de afdeling havo in de onderzochte periode heeft moeten melden. Bij
leerplichtige leerlingen zonder startkwalificatie geldt een
meldingsplicht bij 16 uur ongeoorloofd verzuim binnen vier
aaneengesloten lesweken.
Communicatie van verzuimbeleid
In de schoolgids van het schooljaar 2019-2020 is het verzuimbeleid
opgenomen dat wordt gehanteerd door KSG De Breul. Ook het
percentage leerlingen dat de school zonder diploma heeft verlaten, is
vermeld. Uit het gesprek met leerlingen blijkt dat voor hen helder is
wat de regels en eventuele sancties zijn rond ongeoorloofde
afwezigheid. De school houdt zich aan de opgestelde regels en
procedures.
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4 . Reactie van het bestuur
KSG De Breul is blij met de conclusie van de inspectie dat de eerder
gesignaleerde tekortkomingen m.b.t. de verzuimregistratie door ons
zijn hersteld. Deze herstelopdracht is voor onze school een stimulans
geweest om het verzuimbeleid en de registratie in het
leerlingvolgsysteem verder op te pakken en ook blijvend van actie te
voorzien.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

