
 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Informatieronde 

 

Onderwerp Jaarverslag Leerplicht-RMC/voortijdig schoolverlaten/Leerlingenvervoer  
2016-2017 Maastricht Heuvelland en Convenant VSV 2017-2020 RMC39. 

Datum 8 mei 2018 

Portefeuillehouder Wethouder Jongen 

Programmanummer 9 Onderwijs 

Behandelend ambtenaar JMW Jegers 
Telefoonnummer: 043-350 3124 
jan.jegers@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

De raad is geïnformeerd over de werkwijze en resultaten van het Team 
Onderwijs van SZMH conform verplichting Leerplichtwet (Leerplicht en RMC) 
en het Leerlingenvervoer en heeft daartoe vragen kunnen stellen aan de 
uitvoerders. Nadat de raad het Jaarverslag heeft vastgesteld, wordt dit 
voorgelegd aan de colleges van de buurgemeenten die participeren in de GR 
Leerplicht/RMC. 

De raad is geïnformeerd over vorderingen binnen het convenant Voorkomen 
Voortijdig Schoolverlaten (VSV) van gemeenten en onderwijsbesturen in RMC 
regio 39. 

Vorm bijeenkomst Informatiebijeenkomst 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

Het Jaarverslag is een jaarlijkse verplichting, vastgelegd in de Leerplichtwet, 
om aan de raad verslag te doen van de uitvoeringsactiviteiten van het Team 
Onderwijs in het afgelopen verslagjaar (Leerplicht en RMC). 

Ter preventie van voortijdige schooluitval (VSV) wordt er door het rijk om de 
vier jaar een convenant gesloten met een RMC-regio.  

Inhoud  Het Team Onderwijs van SZMH heeft uitvoering gegeven aan zijn wettelijke 
taken (Leerplichtwet en RMC-wet) en heeft de resultaten van verslagjaar 2016-
2017 vervat in een Jaarverslag.  
Dit jaar is er ook een verslag van het Leerlingenvervoer aan toegevoegd. 

In de Stadsronde wordt de raad in de gelegenheid gesteld om met de 
uitvoerders in gesprek te gaan over de resultaten en gesignaleerde 
knelpunten. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te laten informeren. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Uitvoerders van team Onderwijs van SZMH worden uitgenodigd om vragen ten 
aanzien van het jaarverslag te beantwoorden. 

Vervolgtraject Raadsronde 29 mei 2018 en raadsvergadering 5 juni 2018: vaststellen 
jaarverslag door de raad, waarna het jaarverslag door de raad wordt 
aangeboden aan de colleges van de Heuvellandgemeenten (GR 
Leerplicht/RMC), die daarna hun gemeenteraden actief kunnen informeren. 

 


