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‘Het gevoel iemand te zijn die iets
kan.’

VERZUIMPROTOCOL
2020‐2021

Verzuimregistratie in Parnassys
Leerlingen zijn vanaf vijf jaar leerplichtig, vanaf deze leeftijd gaan de afspraken formeel in.
Reden van afwezigheid

Opnemen in verzuimadministratie

Ziekte gemeld conform geldende afspraken: Ziekte (Z)
‐ Vooraf gemeld.
‐ Door de ouder of verzorger.
Ziekte niet gemeld conform geldende
afspraken:
‐ Niet vooraf gemeld.
‐ Niet door ouder of verzorger.

Ongeoorloofd verzuim

Te laat komen

Te laat (ongeoorloofd) (TL()

Bezoek (huis)arts, specialist en dergelijke
gemeld conform geldende afspraken.

Bezoek arts (BA)

Bezoek (huis)arts, specialist en dergelijke
niet gemeld conform geldende afspraken.

Ongeoorloofd verzuim

Vrijstelling wegens gewichtige
omstandigheden (minder dan 10
schooldagen) met toestemming van de
directie.

Geoorloofd verzuim

Vrijstelling wegens gewichtige
omstandigheden (meer dan 10
schooldagen) met toestemming van de
leerplichtambtenaar.

Buitengewoon verlof (BV)

Luxe verzuim: vrije dag(en) zonder
toestemming van de schooldirectie of
leerplichtambtenaar

Ongeoorloofd verzuim

Spijbelen
‐ Betreft hele uren of dagen
‐ Reden onbekend, niet legitiem of achteraf
gemeld

Ongeoorloofd verzuim

Schorsen (maximaal 5 dagen)

Schorsing

Verwijdering van een leerling

Verwijderen

Hoe te handelen bij te laat komen?
Frequentie

Actie school

Actie leerplicht

3x te laat

De leerkracht bespreekt het te laat
komen met ouders. Dit wordt in
Parnassys genoteerd.

6x te laat

De leerkracht geeft een brief aan de
leerling mee. Ouders/verzorgers
dienen de brief te tekenen en weer
inleveren bij de leerkracht. De
leerkracht geeft deze brief aan de
intern begeleider.
In groep 7 en 8 worden de
leerlingen daar ook zelf bij
betrokken door de tijd na schooltijd
in te halen.
Dit wordt in Parnassys genoteerd.

12x te laat

De intern begeleider meldt het
verzuim bij leerplicht. Ouders
worden gebeld of ontvangen een
bericht van de melding.
Dit wordt in Parnassys genoteerd.

Leerplicht stuurt een
waarschuwingsbrief naar de
ouders/verzorgers en een
kopie naar school.

15x te laat

De intern begeleider meldt het
verzuim bij leerplicht.
Dit wordt in Parnassys genoteerd.

Leerplicht heeft een gesprek
met de ouders/verzorgers.

Het kan zijn dat er wordt afgeweken van bovenstaand stappenplan. Dit is het geval als een
leerling opvallend vaak te laat komt en gemaakte afspraken met ouders niet worden
nageleefd. Dit gaat in overleg met de leerkracht en de IB/directie.
De nieuwe leerlingen, die in groep 1 binnen, komen zijn nog niet leerplichtig. Toch verstoort
het te laat komen de les. Met de ouders/verzorgers wordt daarom na 3x te laat komen, de
regels/afspraken en het belang van het op tijd komen, besproken. Als er de maand erop
geen verandering optreedt dan ontvangen de ouders/verzorgers een brief. Mocht er daarna
nog geen verandering optreden neemt de directie/intern begeleider contact op met de
ouder(s)/verzorger(s).
Hoe te handen bij verlofaanvragen?
Per 1 april 2017 zijn de regels rond verzuim aangepast. Via Parnassys is de school
aangesloten op het landelijke verzuimregister.
Wettelijk is de school verplicht om de volgende soorten ongeoorloofd verzuim te melden:








Relatief verzuim: de leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een
periode van 4 weken.
Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is, moet u opnieuw een verzuimmelding
opvoeren. De einddatum is de laatste verzuimdag óf de dag dat de 16 uur is bereikt.
Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.
Langdurig relatief schoolverzuim houdt in:
‐ 1e melding à 16 uur in 4 weken.
‐ 2e melding à moet de school melden in 1 week (er moet wel sprake zijn
van aanhoudend ongeoorloofd schoolverzuim)
‐ 3e melding à moet de school melden in 1 week (er moet wel sprake zijn van
aanhoudend ongeoorloofd schoolverzuim)
‐ 4e melding à melding langdurig schoolverzuim waarbij er geen einddatum wordt
ingevuld.
Melding langdurig relatief schoolverzuim is alleen van toepassing wanneer er sprake
is van aanhoudend schoolverzuim. Indien leerling bijvoorbeeld 1 dag wel op school is
verschenen, dan is er geen sprake van langdurig schoolverzuim.
Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op
vakantie gegaan.

De directie is verantwoordelijk voor de verlofaanvragen. Bij aanvang van het schooljaar
worden de ouders/verzorgers geïnformeerd over de regels waaraan de school zich dient
te houden in relatie tot de leerplichtwet. Als een ouder/verzorger verlof wil aanvragen,
dan kunnen ze daarvoor een formulier halen bij de directie.
Bij een aanvraag van minder dan tien dagen ligt de keuze bij de directie. Dit verlof dient
minimaal 3 weken van tevoren worden aangevraagd.
Bij een aanvraag voor meer dan tien dagen wordt de ouders gevraagd zelf contact op te
nemen met leerplicht.
Het verzoek voor verlof bij Leerplicht moet bij voorkeur tenminste 8 weken van tevoren
worden ingediend.
De ouders ontvangen de kopie en de originele aanvraag blijft op school. De directie
informeert de leerkracht per mail en noteert het in Parnassys. De leerkracht moet dit
verlof noteren in de absentenlijst als BV (buitengewoon verlof).
De leerplichtwet schrijft de school voor dat we alleen verlof mogen toekennen bij
gewichtige omstandigheden, zoals bij een ernstige ziekte van een familielid, het
overlijden van een familielid, een huwelijk van een familielid of een ambtsjubileum. Voor
overige redenen krijgen de kinderen in principe geen verlof.
Er is àltijd een bewijs nodig ter aanvulling van de aanvraag. De directie bepaalt
uiteindelijk of de aanvraag voldoet aan de leerplichtwet. De school mag in kader van de
leerplichtwet geen vrij meer geven vóór of nà een vakantie.
Mocht er sprake zijn van ongeoorloofd verzuim, dan moeten wij dit melden bij de
leerplicht. Zij nodigen de ouder(s) dan uit voor een gesprek en kunnen boetes opleggen.

Hoe te handelen bij ongeoorloofd verzuim, schorsen of verwijderen?
Soort verzuim
Ongeoorloofd
verzuim

Actie school
‐
‐
‐

‐

Schorsen

‐
‐

Verwijderen

‐
‐

Contact met de
ouders/verzorgers.
Bespreken in zorgoverleg
Voor verzuim gerelateerd
aan (vermoedelijk)
achterliggende problematiek
inschakelen zorg.
Verzuim van 16 uur in 4
weken binnen 5 werkdagen
melden bij Leerplicht.
Direct melden aan
ouders/verzorgers.
Melden bij Inspectie van
Onderwijs (niet melden bij
leerplicht)
Binnen 1 werkdag melden
bij leerplicht.
Binnen 2 weken melden aan
Inspectie van Onderwijs

Omschrijving
‐
‐
‐
‐

16 uur verzuim in 4
weken
Overig verzuim
Luxe verzuim
Langdurig relatief
verzuim (schakel hierbij
altijd het
samenwerkingsverband
in)

De school kan gedurende
maximaal 5 dagen een leerling
de toegang tot school
ontzeggen.

