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GEMEENTE vtlEERT

Onderwerp

Jaarverslag Leerplicht, RMC en Leerlingenvervoer 2018-2019

Voorstel

1. Het jaarverslag Leerplicht, RMC en Leerlingenvervoer gemeente Weert schooljaar
2078-2Ot9 vast te stellen.

2. Het jaarverslag ter kennisgeving voor te leggen aan de Gemeenteraad op grond
van artikel 25 van de Leerplichtwet 1969.

Inleiding

Jaarlijks wordt het College van B&W door middel van een jaarverslag geïnformeerd over
het beleid en de uitvoering rondom de uitvoering van de leerplicht, RMC-taken en het
leerlingenvervoer. In artikel 25 is gêregeld dat het college vanuit haar toezichthoudende
taak de gemeenteraad informeert. Dit gebeurt met het bijgevoegde jaarverslag.

Beoogd effect/doel
Het jaarverslag geeft inzicht in de resultaten en de ontwikkelingen op het gebied van de
uitvoering van leerplicht.

Argumenten
Het jaarverslag vloeit voort uit een wettelijke verplichting volgens artikel 25 van de
Leerplichtwet.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing
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Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Het team Leerplicht/RMC heeft het afgelopen jaar een groot aantal meldingen van verzuim
behandeld. Van 141 leerlingen, van dit aantal hebben 29 leerlingen meerdere malen
verzuimd. Ten opzichte van vorig jaar is er een toenamen van 14 verzuimmeldingen. We
pakken de verzuimmeldingen goed op en voorkomen hiermee voortijdige schooluitval. Ook
zorgen we ervoor dat de scholen steeds beter het verzuim via DUO melden.

De resultaten van voortijdig schoolverlaten worden later in het voorjaar van 2020 gemeld

omdat dan de definitieve cijfers pas bekend zijn.

Communicatie/ pa rticipatie

- De raad informeren via de TILS lijst
- Het jaarverslag wordt gepubliceerd via de website van de gemeente Weert

- Het jaarverslag wordt verzonden aan scholen en collega Leerplicht/RMC
consulenten in de regio Venlo

Overleg gevoerd met

Intern:

Niet van toepassing

Extern:

Niet van toepassing

Bijlagen:

. Jaarverslag Leerplicht/RMC 2018-2019

. Korte bestuursnotitie met cijfers uit het jaarverslag 2018-2019
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