
Spijbelen... En dan naar Halt

Je bent te veel afwezig geweest of te vaak te laat gekomen op school. 
Daarom heeft de leerplichtambtenaar je naar Halt verwezen.

Waarom ben je verwezen naar Halt? 
Tot je 16 jaar oud bent, ben je leerplichtig. Dit 
betekent dat je verplicht bent om naar school
te gaan. Daarna heb je een kwalificatieplicht tot 
je 18 jaar bent (je moet in ieder geval een 
diploma mbo niveau 2, havo of vwo hebben). 
Dit betekent dat je niet zomaar van school kunt 
wegblijven.

Samen met jou en je ouders willen we er voor 
zorgen dat veel spijbelen er toe leidt dat je niet 
meer naar school gaat.

Tijdens het Halt-traject kom je tot een plan 
voor verbetering. 

Wat moet je doen bij Halt?
Het Halt-traject begint met een gesprek met jou 
en je ouders. Tijdens dit gesprek bespreek je 
met de Halt-medewerker wat de reden is van 
het schoolverzuim. Daarnaast spreken we af 
wat je gaat doen tijdens het Halt-traject. Dat 
kan zijn: leeropdrachten, een gesprek met je 
mentor of een werkopdracht. Als tijdens de 
gesprekken blijkt dat er meer aan de hand is, 
bijvoorbeeld bij jullie thuis, dan kan Halt jou en 
je ouders in contact brengen met een 
organisatie die kan helpen. 

Wanneer is Halt ‘klaar’? 
Als je je hebt gehouden aan alle afspraken die 
je hebt gemaakt, kom je niet in aanraking met 
Justitie. De zaak is afgerond. 

Als je niet naar Halt wilt nadat je bent 
doorverwezen of je afspraken niet nakomt, dan
stopt het Halt-traject. Je zaak kan dan worden 
doorgestuurd naar Justitie. Vervolgens wordt 
besloten wat er gaat gebeuren met jouw zaak. 

Het Halt-traject is in jouw belang: je leert hoe je 
in het vervolg betere keuzes kunt maken.

Meer informatie 
Als je meer wilt weten over het Halt-traject, 
bekijk dan de video op onze  website.

https://www.halt.nl/ik-moet-naar-halt/hoe-gaat-het-halt-traject

