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Beste directeur, 

 

Afgelopen maandag is het schooljaar gestart. Dit betekent dat uw school weer volledig open is. 

Tegelijkertijd hebben we nog steeds te maken met richtlijnen t.a.v. het coronavirus en is het geen 

start zoals in vorige schooljaren. Ook Leerplicht heeft zich voorbereid op deze situatie. De 

leerplichtambtenaren staan weer klaar om samen met u, ervoor te zorgen dat alle leerlingen 

onderwijs volgen, of dit nu op school is of via online onderwijs.  

 

In deze brief informeren wij u hoe Leerplicht dit schooljaar te werk gaat, wat dit voor u betekent en 

waar u de komende periode terecht kunt met vragen, opmerkingen of suggesties. 

 

Alle leerlingen weer naar school 

De scholen zijn weer volledig open. De leerplichtwet is van kracht en Leerplicht zal met ingang van 

schooljaar 2020-2021 weer volledig gaan handhaven conform de hiervoor opgestelde landelijke 

richtlijnen. Wij hanteren daarbij het uitgangspunt dat alle leerlingen, die geen 

gezondheidsklachten hebben of waarvan familieleden geen covid-19 gerelateerde klachten 

hebben, naar school gaan. 

 

De gemeente vraagt scholen verzuim te melden bij Leerplicht zoals u gewend bent om te doen. 

Dit betreft luxeverzuim (niet corona gerelateerd), ongeoorloofd verzuim (niet zijnde luxeverzuim) 

of absoluut verzuim. 

 

Let op: Dit schooljaar bent u als school ook verplicht het verzuim te melden van het online 

onderwijs dat deel uitmaakt van het reguliere onderwijsprogramma of van een specifiek online-

programma voor een individuele leerling. 
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Wanneer u als school een melding bij Leerplicht doet, stelt de leerplichtambtenaar eerst een 

onderzoek in en gaat in gesprek met ouders en/of leerling. Doel van het gesprek is het contact met 

school te herstellen en leerlingen te motiveren het onderwijs te volgen. Het inzetten van een 

deurbezoek behoort ook weer tot de mogelijkheden. Indien nodig kan de leerplichtambtenaar 

overgaan tot het aanmaken van een proces-verbaal. 

 

Uitzondering: Verzuim als gevolg van quarantaine 

Scholen hoeven verzuim van leerlingen die vanwege thuisquarantaine niet naar school kunnen, 

niet te melden als ongeoorloofd verzuim. Leerplicht gaat ervan uit dat scholen met ouders 

bespreken wat de mogelijkheden zijn om leerlingen in thuisquarantaine zoveel als mogelijk 

afstandsonderwijs aan te bieden. Op deze manier worden eventuele achterstanden zoveel 

mogelijk voorkomen. 

 

Samen met onze partners zetten we ons maximaal in voor het onderwijs  

Leerplicht doet ook dit jaar samen met u en het OKT het maximale om leerlingen te stimuleren 

aan het onderwijs deel te nemen en om leerlingen en ouders gerust te stellen. Als uw school, de 

leerplichtambtenaar en het OKT al het mogelijke gedaan hebben en de leerling neemt nog niet 

deel aan onderwijs, bepalen wij in onderling overleg of een strengere aanpak nodig en mogelijk is.    

 

Contact met de GGD 

De GGD heeft u per brief (dd. 14 augustus jl.) geïnformeerd over de laatste richtlijnen en hoe te 

handelen wanneer uw school met het coronavirus wordt geconfronteerd. U kunt de GGD bereiken 

via het telefoonnummer 020 – 555 5202, van maandag t/m vrijdag 09.00-18.00 uur, zaterdag en 

zondag 10.00-17.00 uur. Alle informatie rond corona vindt u ook op ggd.amsterdam.nl/coronavirus 

 

Nog steeds geldt dat u ouders met zorgen over corona, in contact kunt brengen met het OKT, via 

het (algemene) nummer 020 – 555 5961. Daarnaast gaat de GGD weer webinars en Vraag & 

Antwoordsessies voor ouders organiseren. Deze sessies zijn in voorbereiding. De GGD zal u 

spoedig berichten over de mogelijkheden en data. 

  

Vragen?  

Voor de zomer hebben wij u geïnformeerd dat Leerplicht het nieuwe schooljaar start in een nieuwe 

organisatiestructuur. We zijn van zes naar drie teams gegaan, aangestuurd door nieuwe 

managers. Mogelijk heeft dit consequenties voor uw contactpersoon bij Leerplicht. Komende 

week hoort u wie uw leerplichtambtenaar is. Tot die tijd kunt u met vragen, opmerkingen of 

suggesties over de inzet van Leerplicht terecht bij een van de (nieuwe) teammanagers of 

ondergetekende. Ook zijn wij bereikbaar via het algemene e-mailadres lp@amsterdam.nl. 

 
Noord, Zuid en Centrum Rosaly Brandon 06-10395418 r.brandon@amsterdam.nl 

Oost en Zuidoost Sophie Oskam 06-10977819 s.oskam@amsterdam.nl 

West en Nieuw-West Evelien Mulder 06-53461020 e.mulder@amsterdam.nl 
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Leerplicht wenst u een goede start van het nieuwe schooljaar! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

 

Daisy Satijn 

Transitiemanager Leerplicht 

 


