Inleiding
Het verzuimprotocol is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te
beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichting ten aanzien van de Leerplichtwet
1969.
Verzuim betekent dat een leerling bij lessen of activiteiten van het lesrooster afwezig is. Om
verzuim te kunnen constateren is het nodig dat de school op ieder moment van een lesdag
weet in welke les een leerling zich zou moeten bevinden.
Dagelijks
1. Ouders / verzorgers melden vóór 8.30u de afwezigheid van hun kind. Dit kan
telefonisch of persoonlijk.
2. Degene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de naam van de leerling, de persoon die
het verzuim meldt en de reden van het verzuim op en geeft dit door aan de
groepsleerkracht. De groepsleerkrachten kunnen zien welke leerlingen afwezig
gemeld zijn.
In de groep
1. Indien een kind afwezig is zonder dat zijn/haar afwezigheid gemeld is, meldt de
groepsleerkracht dit vóór 9.00u bij de office manager of schoolleider.
2. Is een kind afwezig zonder dat zijn/haar afwezigheid gemeld is, dan neemt de office
manager of schoolleider contact op met de ouders/verzorgers. Er wordt gevraagd
naar de reden van het verzuim.
3. Wanneer er mogelijk sprake is van ongeoorloofd verzuim of er is geen contact
mogelijk met de ouders/verzorgers, dan meldt de office manager dit direct bij de
schoolleider.
Vervolgacties bij te laat komen (na 5 minuten, dus na 8.35)
1. Te laat: De groepsleerkracht noteert de absentie in ParnasSys
2. Meer dan 3 keer per maand te laat: Bij vaker te laat komen voert de
groepsleerkracht een (telefoon)gesprek met de ouders/verzorgers en maakt een
notitie in ParnasSys.
3. Meer dan 6 keer per maand te laat: Wanneer het te laten komen aanhoudt, na het
gesprek van de groepsleerkracht, overlegt de groepsleerkracht die met IB en/of
schoolleider. De groepsleerkracht legt het tevens vast in ParnasSys. De schoolleider
stuurt een standaard brief naar ouders met een waarschuwing over het verzuim.
Tevens staat in de brief dat, bij aanhouding van het verzuim, de leerplicht wordt
geïnformeerd.
4. Meer dan 9 keer per maand te laat: Wanneer het te laat komen daarna nog steeds
aanhoudt, stelt de IB’er de leerplichtambtenaar van de school op de hoogte.

Bij ziekte

1. Wanneer een kind langer dan een week ziek is, neemt de groepsleerkracht contact
op met de ouders/verzorgers. In dit gesprek informeert de leerkracht hoe het gaat
met het kind en wordt afgesproken wanneer het kind weer op school komt.
2. Wanneer het afgesproken termijn verlopen is en het kind is nog niet op school, wordt
opnieuw contact opgenomen door de groepsleerkracht. Bij twijfel informeert de
groepsleerkracht de schoolleider en/of IB.
3. Wanneer een kind 3 maal ziek wordt gemeld in korte tijd wordt het verzuim
besproken met IB. Eventueel kan de schoolarts en/of GGD op de hoogte worden
gesteld.
Criteria zorgwekkend ziekteverzuim
● Langdurig ziekteverzuim: langer dan 10 aaneengesloten dagen ziek.
● Frequent ziekteverzuim: vaker dan 3x in 2 maanden ziek.
● Twijfelachtig ziekteverzuim: twijfel over de verklaring van het ziek zijn, broertjes en
zusjes die ook ziek zijn, het vermoeden dat ziekte niet de oorzaak van het verzuim is;
bijvoorbeeld bij zeer vage klachten, bij regelmatig te late ziekmeldingen, vaak ziek bij
bepaalde lessen of op bepaalde dagen, etc.
In de volgende gevallen doet de school een melding van signaalverzuim aan de
leerplichtambtenaar:
● Leerling en ouders houden zich niet aan de afspraken die met de jeugdarts zijn
gemaakt over de terugkeer naar school en het ziekteverzuim houdt aan.
● Leerling en ouders verschijnen niet op het spreekuur van de jeugdarts en het
ziekteverzuim houdt aan.
Bij geoorloofd ziekteverzuim gedurende langere tijd kan de school voor zieke kinderen
worden ingeschakeld.
Wettelijk verzuim: 5 dagdelen ongeoorloofd verzuim
1. Als een kind meer dan 5 dagdelen binnen 4 aaneengesloten lesweken ongeoorloofd
afwezig is, meldt de intern begeleider het verzuim bij de leerplichtambtenaar.
Bij extra verlof
Extra verlof mag alleen worden toegekend voor: religieuze feestdagen, gewichtige
omstandigheden of vanwege de aard van het beroep van (één van) de ouders. De
schoolleider neemt een beslissing bij aanvragen van 10 dagen of minder. Bij twijfel kan de
schoolleider contact opnemen met de leerplichtambtenaar. Ouders moeten voor extra verlof
het verlofformulier invullen. Bij toestemming geeft de schoolleider het extra verlof door aan
de groepsleerkracht. Deze vermeldt het extra verlof in ParnasSys als “geoorloofd afwezig”.
Als het kind niet terug is na het afgesproken termijn, informeert de groepsleerkracht de
schoolleider. De afwezigheid wordt dan als “ongeoorloofd” genoteerd.
Bij incidenteel ongeoorloofd verzuim
De groepsleerkracht informeert bij de ouders naar de reden van het verzuim en maakt hier
een notitie van in ParnasSys. Aan ouders wordt duidelijk gemaakt dat ongeoorloofd verzuim
niet is toegestaan.
Dossiervorming

Ongeoorloofd
● Afwezig zonder bericht
● Afwezig zonder geldige reden
● Te laat
Geoorloofd
● Ziek
● Ziek naar huis
● Dokter-, tandarts- of ziekenhuisbezoek
● Onderwijsgerelateerd
● Verlof voor vakantie vanwege de specifieke aard van het beroep van ouders
● Verlof vanwege gewichtige omstandigheden
● Afwezigheid wegens voldoen aan religieuze verplichting
● Schorsing
Codes in ParnasSys
Naam

Afkorting

Geoorloofd

Bezoek dokter kort (DK)

Bdk(

Ja

Bezoek dokter lang (DL)

Bdl(

Ja

Bezoek tandarts kort (TK)

Btk(

Ja

Bezoek tandarts lang (TL)

Btl(

Ja

Geoorloofd afwezig (GA)

Ga(

Ja

Min. ongeoorl. afw. (OM)

Moa(

Nee

Onbekend (ON)

O(

Nee

Ongeoorloofd (O)

O(

Nee

Ongeoorloofd afwezig (OA)

Oa(

Nee

Te laat < half uur (TO)

Tl<hu(

Nee

Te laat > half uur (TG)

Tl>hu(

Nee

Verl. Vakantieverlof (VV)

VV(

Ja

Verlof (V)

V(

Ja

Ziek (Z)

Z(

Ja

Leerplichtwet 1969

Melden van verzuim bij leerplicht
De school is verplicht om wettelijk ongeoorloofd verzuim onverwijld (binnen 5 dagen) aan de
leerplichtambtenaar te melden.
Wat is wettelijk ongeoorloofd verzuim:
● 16 uren per 4 weken: ongeoorloofd verzuim van 5 dagdelen of meer binnen 4 lesweken.
● Signaal verzuim: zorgelijk verzuim, verzuim met mogelijk problematische achtergrond.
Dit kan minder zijn dan 5 dagdelen binnen 4 lesweken.
● Beginnend verzuim: regelmatig spijbelen en/of te laat komen. Dit kan minder zijn dan 5
dagdelen binnen 4 lesweken.
● Luxe verzuim: ongeoorloofde afwezigheid doordat de leerling buiten de schoolvakanties
om op vakantie gaat.
Verzuimregistratie
De school is verplicht al het verzuim registreren. Zij moet daarbij vermelden of het verzuim
geoorloofd of ongeoorloofd is en zij moet van elk geoorloofd verzuim de reden aantekenen.
Om op tijd een melding te kunnen doen, is het noodzakelijk dat de verzuimregistratie actueel en
volledig is.
Extra verlof
·
Extra verlof mag alleen worden toegekend wegens gewichtige omstandigheden of
vanwege de aard van het beroep van (één van) de ouders.
·
Verlof voor het voldoen aan religieuze verplichtingen is een kennisgeving, geen
aanvraag.
·
Over verlof van 10 dagen of minder beslist de directeur van de school.
·
Over verlof van meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar.
Luxe verzuim
·
Dit is verzuim waarbij met vakantie wordt gegaan buiten de vastgestelde vakanties,
zonder toestemming van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar.
·
Het kan bv. gaan om een ziekmelding aansluitend voor of na een schoolvakantie, waarbij
de school het vermoeden heeft dat het een onterechte ziekmelding is en dat het om vakantie
gaat.
·
Of het gaat om afwezigheid na een afgewezen verlofaanvraag.
Voor meer informatie: www.bureauleerplichtplus.nl

