Aanpak Structureel Schoolverzuim
Je komt regelmatig niet op school terwijl dit wel de bedoeling is. Daarom heeft de Raad voor de
Kinderbescherming De Jeugd- en Gezinsbeschermers opdracht gegeven jou te begeleiden. Dit noemen
we toezicht en begeleiding. De bedoeling is je te helpen weer naar school te gaan.
Het kan ook zijn dat de rechtbank of de officier van justitie De Jeugd- en Gezinsbeschermers opdracht
heeft gegeven je te helpen. In dat geval is de begeleiding verplicht en noemen we dat ‘Hulp en Steun’.
Wat kun je verwachten?
Je krijgt een vaste begeleider, ook wel jeugd- en gezinsbeschermer genoemd, die met jou bespreekt
waarom je regelmatig niet naar school gaat. Jullie praten over hoe het met jou gaat, hoe het thuis gaat,
wat je doet in je vrije tijd en met welke vrienden je omgaat. Hij bespreekt dit ook met andere mensen
die voor jou belangrijk zijn, zoals je familie, vrienden en ouders/verzorgers.
Als je begeleider genoeg weet, wordt samen met jou bekeken wat goed gaat, maar ook wat er moet
veranderen. Je begeleider schrijft in overleg met jou en je ouders of verzorgers alle afspraken op in een
plan van aanpak. Hierin staat wat jij gaat doen om je situatie te verbeteren. Het plan moet binnen zes
weken af zijn.
Wat wordt er van jou verwacht?
Om jouw begeleiding tot een succes te maken, is het belangrijk dat je inzet toont en dat je je aan de
afspraken met je begeleider houdt. Doe je dit niet dan zal je begeleider dit melden bij de Raad voor de
Kinderbescherming, bij de rechter of bij de officier van justitie.
Na een half jaar wordt er gekeken naar hoe het met je gaat en of je situatie is verbeterd. Dit wordt
opgeschreven in een rapport dat naar de Raad voor de Kinderbescherming wordt gestuurd. Bij ‘Hulp en
Steun’ wordt het rapport ook naar de rechter of de officier van justitie gestuurd.
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