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Inleiding/samenvatting 
Alle kinderen en jongeren van Woudenberg hebben het recht op onderwijs. De 
Leerplichtwet is erom' het leerrecht van alle kinderen en jongeren te garanderen. De 
leerplichtambtenaar houdt onderandere toezicht op de naleving van de Leerplichtwet.
Jaarlijks brengt de leerplichtambtenaar verslag uit.

Afgelopen schooljaar 2019-2020 was een' bijzonder jaar; door corona is- het jaar in twee 
delen uiteen gevallen. Dit is niet zichtbaar in de cijfers omdat deze cumulatief zijn en 
niet splitsbaar. Over het algemeen zijn het aantal meldingen van verzuim minder en dat 
wordt veroorzaakt door corona.
Met name in de begin periode van corona was' het met onderwijs zoeken naar nieuwe 
maatstaven van verzuim in relatie tot het niet deelnemen aan afstandsonderwijs en de 
rol van leerplicht. Intern is ook meegewerkt aan het in kaart brengen van jongeren in 
kwetsbare (risicovolle) situaties. De meldingen van verzuim tijdens corona hebben' een 
andere aanpak gekregen. Jongeren hebben een deurbezoek gekregen van de 
leerplichtambtenaar terwijl Izij eerder een uitnodiging kregen voor een gesprek op h'et 
gemeentehuis'. Afgelopen schooljaar was ook deI implementatie van het nieuwe 
softwarepakket voor leerplicht. Inmiddels. is de applicatie' vrijwel geheel op orde.

Komend schooljaar wordt voor zowel leerplicht als- kwalificatieplicht' gezocht naar een 
strategisch andere modus van inzet in verband met corona. De samen- en medewerking 
van het onderwijs is hierbij noodzakelijk. Door het afstandsojnderwijs is de kans op 
afhaken .grote'r- dan bij fysiek onderwijs. Primair ligt hier een taak voor het onderwijs 
maar daar waar geen contact is of waar het gewenst is om achter de voordeur te kijken 
kan leerplicht ondersteunen. Daar waar dit nodig is, wordt de samenwerking met de 
Kleine Schans gezocht worden Iof andere zorg professionals.

Het Jaarverslag 2019-2020 komt op de ingekomen stukken van de raad.


