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De samenwerkende schoolbesturen en de wethouder Onderwijs namens de gemeente
Lelystad hebben in 2014 in het kader van de waarborg voor het recht op onderwijs een
gezamenlijk convenant ondertekend om te zorgen voor een adequaat verzuimbeleid in het
primair onderwijs.
Inleiding
De gemeente Lelystad heeft de wettelijke taak de naleving van de leerplichtwet (lpw) te
controleren (artikel 16 lpw). Wanneer een leerling vaak ongeoorloofd, dus zonder geldige
reden, niet aanwezig is op school, moet de school de leerplichtambtenaar inschakelen
(artikel 21 lpw).
Er is in dit document een aantal afkortingen gebruikt te weten:
Lpa = leerplichtambtenaar
Lpw = leerplichtwet
Wpo = wet primair onderwijs
Leerplicht
Kinderen zijn leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand na hun vijfde verjaardag.
Dus als een kind op 10 oktober vijf jaar wordt, moet het vanaf 1 november naar school. De
volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin een jongere zestien jaar wordt
(een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli). Als jongeren dan nog geen
startkwalificatie hebben, dienen zij naar school te gaan tot zij die startkwalificatie wel
hebben of tot zij 18 jaar worden. Een startkwalificatie is een diploma van de havo, het vwo,
of het mbo niveau 2 of hoger.
Verzuim
We onderscheiden de volgende vormen van verzuim.
Absoluut verzuim: als een jongere niet (meer) staat ingeschreven op een school.
Relatief verzuim: als een jongere met of zonder toestemming afwezig is.
Bij relatief verzuim kan het gaan om geoorloofd of ongeoorloofd verzuim. Zie overzicht van
geoorloofde vrijstellingen https://www.lelystad.nl/leerplicht .
Ongeoorloofd verzuim
Hier gaat het om afwezigheid van leerlingen waarbij geen overleg is geweest over de
absentie of wanneer geen toestemming is verleend voor het verzuim. Er wordt ook van
ongeoorloofd verzuim gesproken als de leerling te laat op school komt, voortijdig naar huis
gaat, dagdelen of dagen niet op school komt zonder dat de ouders/verzorgers de school
informeren over de reden van het verzuim.
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De werkwijze
In de Schoolgids en het informatiebulletin beschrijft de school haar regels voor het melden
van verzuim met redenen.
Elke groepsleerkracht neemt aan het begin van de dag (en na de lunchpauze) de
aanwezigheid van de leerlingen door, de absentie van geoorloofd en ongeoorloofd verzuim
wordt geregistreerd in het leerlingvolgsysteem Er wordt contact gezocht met ouders van
afwezige leerlingen die zelf nog geen contact met de school hebben gehad.
Bij ongeoorloofd verzuim wordt gehandeld volgens onderstaande Schema samenvatting
procedure verzuimmelding Primair onderwijs
Luxe verzuim
LL is zonder toestemming
afwezig wegens vakantie

Relatief verzuim
LL verzuimt >16 uur in 4
weken

Signaal verzuim
LL komt > dan 10x te laat
LL is vaak ziek met vage
klachten

Melding Lpa < 1 wk

Melding Lpa < 1 wk

Melding Lpa < 1 wk

Onderzoek Lpa (start binnen
5 dagen)

Onderzoek Lpa (start binnen
5 dagen)

Onderzoek Lpa (start binnen
5 dagen)

<1 dag formele
waarschuwing

Bij achterliggende
problematiek doorverwijzen
naar hulpinstanties

Bij achterliggende
problematiek doorverwijzen
naar hulpinstanties

>1 dag proces verbaal

Bij geen achterliggende
problematiek formele
waarschuwing

Bij geen achterliggende
problematiek formele
waarschuwing

>1 dag proces verbaal

Bij herhaling opnieuw melden
voor proces verbaal

Bij herhaling opnieuw melden
voor proces verbaal

Terugkoppeling < 3 weken

Terugkoppeling < 3 weken

Terugkoppeling < 3 weken

De directeur meldt ongeoorloofd schoolverzuim ook bij het verzuimloket van DUO.
Informatie over toelaten schorsen en verwijderen van leerlingen: P-3100-Toelaten.schorsen-en-verwijderen-van-leerlingen.pdf
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