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Protocol: verzuim/absentie/ te laat komen 

Dit zegt de Onderwijsinspectie over leerplicht en verzuim: 

Het is van belang om schooluitval en thuiszitten zoveel mogelijk te voorkomen. Als 

scholen en instellingen ongeoorloofd verzuim, schorsing en verwijdering tijdig melden, is 

dit beter en sneller inbeeld bij degenen die er actie op moeten ondernemen. Dit draagt er 

aan bij dat alle leerplichtige kinderen en jongeren onderwijs volgen en geen voortijdig 

schoolverlater worden. 

 

Verzuim/ absentie/ ziekmeldingen 

Leerkrachten registreren dagelijks verzuim/absentie/ te laat in Esis. 

 

Bij frequent verzuim gelden de volgende richtlijnen: 

1. Na een 4e keer ziekmelding in 12 weken of bij 7 schooldagen 

aaneengesloten ziek, vindt een gesprek tussen leerkracht en ouders plaats. 

Hierin wordt zorg over het ziekteverzuim uitgesproken en mogelijke oplossingen 

om het verzuim naar beneden te krijgen. De leerkracht registreert dit gesprek in 

Esis en stelt IB op de hoogte. 

 

2. Na de 5e ziekmelding in 12 weken worden ouders opnieuw uitgenodigd 

voor gesprek met leerkracht en IB. IB kan uitleg geven over de procedure van 

de schoolarts. Na de 5e ziekmelding in 12 weken doet IB standaard een 

aanmelding bij de schoolarts. De schoolarts gaat met ouders de oorzaken en 

oplossingen onderzoeken voor het verzuim. Hierover vindt terugkoppeling met 

school plaats over eventueel aanpassen van lestijd, lesinhoud of andere 

arrangementen. 

 

3. Bij aanhoudend verzuim, dat afwijkt van het advies van de schoolarts, schakelt IB 

de leerplichtambtenaar in. Ook organiseert IB een MDO waar leerplicht, 

schoolarts, CJG, SMW aan kunnen schuiven. In dit overleg wordt, ook de 

mogelijkheid van gezinshulp door bijvoorbeeld CJG besproken. Verdere stappen 

worden in het MDO per casus besproken, vastgelegd en uitgevoerd. 

 

Bij frequent te laat komen gelden de volgende richtlijnen: 

1. Bij 3 keer te laat in 4 weken spreekt de leerkracht de ouders aan. De 

leerkracht registreert dit in Esis. 

2. Bij 6 keer te laat in 4 weken vindt een officieel gesprek met de leerkracht 

plaats. Hierin wordt zorg over het te laat komen uitgesproken en oplossingen 

bekeken om kinderen op tijd op school te laten komen. De leerkracht registreert 

dit gesprek in Esis.  

3. Bij 9 keer te laat in 4 weken licht de leerkracht IB in. IB meldt ouders dat 

we een melding bij leerplicht gaan doen. IB doet de melding bij leerplicht. De 

leerplichtambtenaar geeft in dit geval een waarschuwing aan ouders. 

4. Bij 12 keer te laat in 4 weken licht de leerkracht IB in. IB stelt ouders op de 

hoogte dat we een melding bij leerplicht doen. IB doet de melding bij leerplicht. 

De leerplichtambtenaar nodigt ouders voor een officieel gesprek uit. IB 

organiseert een MDO waar leerplicht, schoolarts, CJG, SMW aan kunnen schuiven. 

In dit overleg wordt, ook de mogelijkheid van gezinshulp door bijvoorbeeld CJG 

besproken. Verdere stappen worden in het MDO per casus besproken en 

vastgelegd. 

 

De administratie levert maandelijks een verzuimstaat aan de directie. Aan de hand van 

dit overzicht voert de directie een check uit op het protocol.  

  



 

Verlofaanvragen 

Voor verlofaanvragen hanteren we de richtlijnen ‘aanvraag vrijstelling schoolbezoek; op 

grond van artikel 11 van de Leerplichtwet 1969’. Ouders vragen bij de administratie of 

directie van de school schriftelijk of mondeling om een formulier voor verlofaanvraag. De 

administratie of directie vraagt naar de reden van verlof. Als de reden van verlof ernstig 

afwijkt van gewichtige omstandigheden waarin verlof kan worden toegekend, meldt de 

administratie of directie dit aan ouders. Indien er (mogelijk) sprake is van gewichtige 

omstandigheden vullen ouders de verlofaanvraag in onder vermelding van de reden van 

verlofaanvraag en de datum van de verlofdagen. Na ondertekening wordt het formulier 

ter beoordeling aangeboden aan de directie. 

 

Directie beoordeelt de aanvraag en kent het verlof toe of keurt het af. Dit gebeurt 

schriftelijk op het verlofformulier. In beide gevallen wordt een kopie van het formulier 

aan ouders gegeven. Het origineel voegt de administratie toe aan het leerlingdossier. De 

administratie stelt de leerkracht op de hoogte van de status van de verlofaanvraag. 

 

Absentie bij toegewezen verlof registreert de leerkracht in Esis als geoorloofd 

afwezig. Absentie bij afgewezen verlof of afwezigheid zonder ziekmelding of andere 

geldige reden registreert de leerkracht als ongeoorloofd 

afwezig. In dit geval stelt de leerkracht IB op de hoogte. IB gaat in gesprek met ouders 

en stelt ouders op de hoogte van de melding bij leerplicht. IB doet een melding bij 

leerplicht. Alleen als ouders een aannemelijke reden hebben voor ongeoorloofd verlof 

zien we af van een melding bij leerplicht. IB overlegt altijd met de directie als IB afziet 

van een melding bij ongeoorloofd verlof.   


