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	Ruimte voor titel: Problematische afwezigheden - structureel
	Doelen: - Ouders/opvoedingsverantwoordelijken zijn zich bewust van het belang van aanwezigheid in functie van leerkansen, overgaan naar het volgend leerjaar, studietoelage, ...           - Ouders ervaren minder drempels (thuissituatie, afstand, gezondheid,...) om leerlingen zoveel als mogelijk aanwezig te laten zijn op school.- Het team vindt de drempels om elke dag aanwezig te zijn bespreekbaar.- De leerkrachten wisselen constructief informatie uit om de leerling zoveel als mogelijk op school te krijgen. - De leerkrachten begrijpen dat aanwezig zijn een verantwoordelijkheid is van de ouders en niet van het (jonge) kind.    
	Verloop: Problematische afwezigheden aanpakken vergt een brede en aanklampende aanpak waarbij alle betrokken teamleden een taak hebben. Je handelt volgens de afspraken gemaakt in het stappenplan en blijft tijdens het traject voortdurend contact houden met de ouder of het gezin.  Preventief werken is belangrijk: - Zorg voor vroegdetectie en dus een goede registratie van de afwezigheden.- Een warm schoolklimaat moet de basis vormen. Structurele acties: - Opvolgen van het aantal B-codes is een gedeelde verantwoordelijkheid:    * Leerkrachten lichten zo snel mogelijk de zorgcoördinator (of een ander aanspreekpunt) in.    * De zorgcoördinator volgt structureel (bijvoorbeeld tweewekelijks)         de B-codes op.- Overleg met intern zorgteam: zet de stand van zaken van de problematische afwezigheden steeds op de agenda.- Overleg met zorgteam + CLB: zet de stand van zaken van de problematische afwezigheden steeds op de agenda.- Zorg voor de opmaak van een CLB-dossier en/of een fiche problematische afwezigheden.- Zorg voor een stappenplan (zie voorbeeld) dat voor iedereen duidelijk is en waarnaar iedereen handelt.
	Partners: Schoolteam, ouders en leerlingen, Steunpunt, politie (dienst maatschappelijke zorg, jeugdinspecteur, buurtinspecteur, BAS), Verbindingsteam, buurtstewards, ... 
	Tips en aandachtspunten: Zorg voor een toegankelijke school: onthaal, openingsuren, verwelkomende sfeer, … Informeer ouders: wie kunnen ze waarvoor contacteren en op welke manier? 
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