Wat LVS doet
LVS kan adviseren en ondersteunen als er sprake is van schoolverzuim
of uitval. Daarbij zetten we, als het nodig is, in op een integrale
aanpak. De problemen van de jongere en het vinden van een
passende oplossing staan hierbij centraal. Professionals, ouders en
jongeren kunnen voor
informatie en advies
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Samen tegen schooluitval en verzuim
We hebben met elkaar een bijzonder jaar achter de rug. Gelukkig zijn de scholen inmiddels weer open
en begint het schoolleven een beetje te worden zoals voor de coronacrisis. Wij zijn daar blij mee.
Onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Als kinderen niet naar school gaan
vergroot het de problemen die kinderen en jongeren al hebben en het risico op mentale en lichamelijke
problemen neemt toe. En daarmee het risico op schoolverzuim en uitval. Wij zetten ons samen met u
elke dag in om verzuim en uitval terug te dringen en te voorkomen.

eg?

Campagne
Vorig jaar hebben wij een kleinschalig onderzoek gedaan naar de bekendheid van Leerplicht- en Voortijdig
Schoolverlaten (LVS) en daaruit kwam naar voren dat een deel van de inwoners in Zuid-Holland Zuid ons
niet kent en niet weet wat wij doen en kunnen betekenen. Als we bekend zijn dan is dat meestal als
handhaver van de Leerplichtwet, maar we doen meer dan dat. Het handhaven van de leerplichtwet is
voor ons slechts een middel om uitval en verzuim te stoppen. Veel liever voorkomen we dit.

LVS helpt jongeren,
kinderen en hun
ouders als naar sch
ool gaan even niet
lukt.

Op 12 mei, starten wij met een communicatiecampagne om meer bekendheid
te geven aan LVS. Onder ouders, jongeren en kinderen.

Ik word
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Zo hebben we onder andere een nieuwe website met meer en overzichtelijke informatie.
Een facebook en instagrampagina, hangen er posters en flyers bij wijkcentra en
openbare plekken en staan er advertenties in wijkbladen.

Helpt u mee LVS meer bekendheid te geven?
Wat kunt u doen:
• Goede berichtgeving over het werk van LVS op uw website en/of in nieuwsbrieven.
Dat kan door delen van het bericht ‘LVS helpt’.
• U kunt flyers (Top 6 van LVS) en posters bij ons opvragen om deze bij uw organisatie
op te hangen of te verspreiden. Stuur uw verzoek voor posters en flyers naar
communicatie@lvszhz.nl
•	Ook zijn wij altijd bereid om voorlichting te geven bij scholen. Aan docenten,
leerlingen en/of ouders.
Samen
maken we een beter vangnet dat (school)uitval voorkomt en
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dragen we bij aan de toekomst van de jeugd in Zuid-Holland Zuid!
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Ik word
piloot!
Kijk op www.LVSzhz.
nl hoe we
jou kunnen helpen
.
Of bel 078 7708500.
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Als speciale hulp
nodig is, begeleiden wij
naar een geschikte
instantie.

De situatie en
mogelijkheden van een
kind of jongere staan
bij ons altijd centraal.

Wij zoeken naar oplossingen bij problemen die
het volgen van onderwijs
in de weg staat.

Kinderen hebben het
recht om te leren en
naar school te gaan. Wij
beschermen dat recht.

Bij betrokkenheid van
meerdere instanties
zorgen wij voor een
goede samenwerking.

LVS helpt
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Wij zijn er voor informatie en advies over
leerrecht, extra verlof,
im
vrijstelling, schoolverzu
en kwalificatieplicht.

wijs heel belangrijk.
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Naar school gaan (of een opleiding
volgen) is niet voor iedereen even
makkelijk. LVS helpt jongeren, kinderen
en hun ouders als naar school gaan
even niet lukt. Kijk op www.LVSzhz.nl
of bel 078 – 7708500.
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Volg ons ook op:

Of kijk op LVSzhz.nl/professionals

Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten is onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd

