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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 1 en 2 

 

 

Zwolle, 9 september 2020 

Kenmerk: 2020/035/bou 

Betreft: Ziekteverzuim 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 
  

Op grond van de gegevens die wij vastleggen over de afwezigheid van leerlingen, maken wij ons 

wel eens zorgen over het ziekteverzuim van een aantal leerlingen. Het gaat dan om leerlingen die 

regelmatig enkele dagen of voor langere tijd ziek zijn.  
  

Wij maken ons over twee dingen zorgen:  
  

1. De gezondheidstoestand van de leerling.   

  

2. De studievoortgang van de leerling. Een leerling die veel afwezig is, krijgt een 

studieachterstand waardoor de kans op een succesvolle schoolloopbaan kleiner wordt.  
  

We vinden het fijn dat we met de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD IJsselland 

afspraken hebben gemaakt om leerlingen die veel of regelmatig ziek zijn, goed te kunnen begeleiden. 

De schoolarts denkt mee met de ouders om goed om te gaan met ziekte en/of gezondheidsklachten 

van leerlingen in combinatie met schoolverzuim in deze leeftijdsfase (beginnende puberteit).   

Zij ondersteunt dus ouders en school. Ze beschikt over specifieke kennis van de fysieke en 

emotionele ontwikkeling van opgroeiende jongeren. De jeugdarts van onze school is mevrouw  

I. Andriesse.   
  

De afspraken met de afdeling JGZ houden in dat leerlingen die zich in een schooljaar voor de 4e keer 

ziekmelden of leerlingen die langdurig (= meer dan twee weken aaneengesloten) ziek zijn, een 

uitnodiging kunnen krijgen voor een bezoek aan de schoolarts. We hopen dat deze samenwerking met 

de jeugdgezondheidszorg ertoe zal leiden dat leerlingen snel de juiste medische- of andere zorg 

krijgen en daardoor ook korter of minder van school hoeven te verzuimen.  

Datgene wat er met de jeugdarts wordt besproken, is strikt vertrouwelijk. De jeugdarts geeft in 

overleg met u en uw kind een advies aan de school over de begeleiding van uw kind.  

 

Wij vertrouwen erop dat wij u door middel van deze brief voldoende hebben geïnformeerd over deze 

intensieve samenwerking met de jeugdgezondheidszorg.  
  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Sander Eijkelkamp 
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Arne ter Heide 

Marijn Meulenbeld 

Inge Bouwhuis 

Studieleiders onderbouw 
  

 


