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Alle leerkrachten houden de absenties in bij Esis en zorgen ervoor dat dit uiterlijk elke vrijdag
bijgewerkt is voor de voorbije week. Bij absenties/te laat komen wordt er een notitie
gemaakt van de opgegeven reden. Er wordt in minuten aangegeven hoeveel een leerling te
laat is.
Als leerlingen drie keer te laat komen, neemt de leerkracht contact op met de ouders. Komt
een kind daarna opnieuw drie te laat, dan meldt de leerkracht dat aan de intern begeleider
en gaat er een brief uit naar de ouders namens school (leerkracht en directeur). Weer drie
keer te laat gekomen, dan worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de
leerkracht en een lid van het SMT. Na 10X te laat komen in totaal, wordt de
Leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht en wordt een traject gestart.
Vanuit Leerplicht zijn er verschillende vormen van verzuim:
- Absoluut verzuim: Als een jongere niet (meer) staat ingeschreven op een school.
- Relatief verzuim:
 bij opeenvolgend verzuim van 16 uur of meer in een periode van 4 weken;
 bij regelmatig te laat op school komen;
 veelvuldig ziekteverzuim;
 ziekteverzuim zonder duidelijke (medische) reden of oorzaak;
 als ziekteverzuim niet conform het ziektebeeld is;
 verzuim gerelateerd aan (vermoedelijke) achterliggende problematiek.
 Luxe verzuim: Vrije dag(en) zonder toestemming van directeur of
leerplichtambtenaar.

Het verzuim moet met ouders besproken worden, om vast te stellen waar de zorg ligt en wat de
achterliggende redenen van verzuim zijn. Wanneer de school dat nodig acht, zal er contact met de
Jeugdarts gezocht worden. Ouders kunnen dan opgeroepen worden om het verzuim te bespreken en
kijken hoe het verbeterd kan worden.
Wanneer er behoefte is aan andere begeleiding of als dat noodzakelijk blijkt dan kan bijv.
SchoolMaatschappelijkWerk, Brede SchoolOndersteuningsteam (BSOT), SociaalWijkTeam
ingeschakeld worden.
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Melding verzuim aan leerplicht
In de Leerplichtwet staat vermeld dat ongeoorloofd verzuim dient te worden gemeld, en de wettelijk
vastgestelde regels daarvoor. Ongeoorloofd verzuim dient onmiddellijk bij de leerplichtambtenaar te

Afspraken over de melding van verzuim:
Verzuim:
Verzuim:
 bij achtereenvolgend verzuim van 16 uur of
meer in een periode van 4 weken;
 verzuim gerelateerd aan (vermoedelijke)
achterliggende problematiek. Hiervan is sprake
als het verzuim een signaal is voor problemen
als:
- leerproblemen,
- sociaal-emotionele problemen,
- (ernstige) gedragsproblemen,
- gezondheidsproblemen (fysiek en/of
psychisch/psyichiatrisch)

Registreren als en melden bij:
Registreren:
 begin en einddatum en/of tijd van het
verzuim;
 betreft het dagdelen of hele dagen;
 reden onbekend of niet legitiem;
 reden achteraf gemeld;
 toelichting op het verzuim.
 overzicht van wanneer actie is gewenst en
een toelichting daarop.
 overzicht van reeds ondernomen acties en
het resultaat van ondernomen acties.
N.B. Scholen kunnen tot melding overgaan als zij
vermoeden dat door de school getroffen
maatregelen onvoldoende effect hebben.

Te laat komen: reden onbekend of niet legitiem.
N.B. 1x te laat komen telt als 1 uur verzuim.
Mocht een leerling 16x of meer te laat komen in
een periode van 4 weken, dan valt dit verzuim
onder de wettelijke meldplicht.

Ongeoorloofd verzuim
Melden afh. van afspraken over ´te laat komen´
binnen de school. Advies: bij 3e x te laat komen
in een maand gesprek met directeur.
N.B. Scholen gaan tot melding over als zij
vermoeden dat door de school getroffen
maatregelen onvoldoende effect hebben.

Luxe verzuim: Vrije dag(en) zonder toestemming
directeur of leerplichtambtenaar

Ongeoorloofd verzuim: Melden bij leerplicht.

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

Ongeoorloofd verzuim

Ziekte niet gemeld conform geldende afspraken:
 niet tijdig gemeld;
 niet gemeld door ouder/verzorger.

Ongeoorloofd verzuim

Schorsing (maximaal 5 schooldagen)

Schorsing: Kopie van de brief toezenden aan de
leerplichtambtenaar.

Verwijdering

Verwijdering: Kopie van verwijderingsbrief
toezenden aan de leerplichtambtenaar
(wenselijk is contact opnemen met
leerplichtambtenaar) .
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Time Out

Time Out: Leerplichtambtenaar wordt
geïnformeerd.

Ziekte gemeld conform geldende afspraken:
 binnen 2 dagen met opgave van reden voor 9
uur ´s morgens (telefonisch) gemeld door
ouder/verzorger;

Ziekte: Indien Ziekteverzuim Als Signaal (ZAS):
 2 weken aaneengesloten, eerst actie
leerkracht dan, indien nodig, melden bij de
GGD. Bij niet verschijnen bij de schoolarts of
als de arts dat nodig acht, wordt gemeld bij
de leerplichtambtenaar.
 4e keer ziekmelden in een schooljaar, eerst
actie leerkracht, dan, indien nodig, melden bij
de GGD. Bij niet verschijnen bij de schoolarts
of als de arts dat nodig acht wordt gemeld bij
de leerplichtambtenaar.
 Voor beide criteria geldt dat een school
ziekteverzuim dient te melden als het
ziekteverzuim niet conform het ziektebeeld is.

Langdurig ziekteverzuim.
(Meer dan 2 weken.)

Ziekte: School stelt een huiswerk- en/of
inhaalplan op en adviseert indien nodig over
alternatieve onderwijsmogelijkheden.

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

Geoorloofd verzuim

Vrijstelling i.v.m. begrafenis, bruiloft, jubileum of
religieuze feestdag; verlof bij directie
aangevraagd conform op school geldende
afspraak.

Geoorloofd verzuim
Neem indien nodig contact op met de
leerplichtambtenaar.

Vrijstelling i.v.m. gewichtige omstandigheden
(minder dan 10 schooldagen); het besluit
hieromtrent ligt bij de directeur eventueel in
samenspraak met de leerplichtambtenaar
(conform de criteria in de leerplichtwet).

Geoorloofd verzuim
Neem indien nodig contact op met de
leerplichtambtenaar.

Vakantieverlof i.v.m. de specifieke aard van het
beroep van één van de ouders/verzorgers (zie
leerplichtwet).

Geoorloofd verzuim
Neem indien nodig contact op met de
leerplichtambtenaar.

Verlofaanvraag voor meer dan 10 dagen.

Ouders doorsturen naar de leerplichtambtenaar.
De leerplichtambtenaar kent het verlof al dan
niet toe.

In- en uitschrijvingen:

In- of uitschrijving
binnen 5 werkdagen door het standaard
formulier ´In- en uitschrijvingen´ te versturen
aan DUO.
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Schoolverzuim stappenplan
1

2
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Leerling afwezig?
□ Nee: fantastisch!
□ Ja: ga naar vraag 2
Is de leerling geschorst?
□ Ja: direct schriftelijk melden aan de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie.
□ Nee: ga naar vraag 3
Is er een verzoek om extra schoolverlof ingediend?
□ Ja:< 10 dagen per schooljaar: de directeur neemt de beslissing; Eventueel advies van de
leerplichtambtenaar.
□ Ja:> 10 dagen per schooljaar: de ouders/verzorgers doorverwijzen naar de
leerplichtambtenaar.
□ Nee: ga naar vraag 4
Vermoed u luxe-verzuim?
□ Ja: direct melden bij de leerplichtambtenaar.
□ Nee: ga verder naar vraag 5.
Verzuim < 16 uur in 4 aaneengesloten weken?
□ Ja: school neemt interne maatregel en verwijst bij zorg en/of risico door naar de
leerplichtambtenaar.
□ Nee: ga verder naar vraag 6.
Verzuim > 16 uur in 4 aaneengesloten weken?
□ Ja: direct melden bij de leerplichtambtenaar via leerplicht@nijmegen.nl.
□ Nee: ga verder naar vraag 7.
Komt de leerling regelmatig te laat?
□ Ja: melden bij de leerplichtambtenaar via leerplicht@nijmegen.nl.
□ Nee: ga verder naar vraag 8.
Wordt de leerling regelmatig ziekgemeld en heeft u twijfels bij de legitimiteit?
□ Ja: direct melden bij de leerplichtambtenaar via leerplicht@nijmegen.nl.

Informatie verleend uit: Nijmeegs verzuimprotocol Primair Onderwijs versie 1-11-2012

Basisschool de Luithorst

2016-2017

