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Doel van dit protocol: medewerkers en andere belanghebbenden laten weten hoe wij 

als school omgaan met verzuim van leerlingen. 

 

Als een leerling te laat of ongeoorloofd afwezig is wordt dit geregistreerd in ons 

leerlingvolgsysteem. Ook de af- en ziekmeldingen die telefonisch binnenkomen van 

ouders/verzorgers worden geregistreerd in het leerlingvolgsysteem.  

 

Te laat komen: 

• Als een leerling binnen een kwartaal vijf keer te laat is gekomen gaat de 

mentor met de leerling in gesprek. Hierop worden afspraken gemaakt 

die genoteerd worden in het leerling volg systeem. De ouders worden 

op de hoogte gebracht van het feit dat het slecht gaat met op tijd komen 

en er wordt afgestemd welke inspanningen iedere partij kan doen om 

ervoor te zorgen dat de leerling op tijd komt.  

• Bij 10x te laat komen volgt er een melding bij de leerplichtambtenaar, 

hierbij worden de ouders/verzorgers ingelicht. 

 

Verzuim: 

• Bij afwezigheid van een leerling wordt zo spoedig mogelijk contact 

opgenomen met thuis zodat ouders/verzorgers op de hoogte zijn, en 

eventueel nog kunnen handelen. 

• Bij 16 uur afwezigheid of meer, binnen vier achtereenvolgende weken, 

wordt het verzuim ernstig geacht.  

De mentor bespreekt met de Commissie van Begeleiding welke stappen 

zijn ondernomen richting leerling en ouders/verzorgers om de 

afwezigheid terug te dringen en vraagt de commissie advies.  

• Er gaat een melding naar de leerplichtambtenaar. Daarnaast krijgen de 

ouders/verzorgers ook een brief met daarin het verzuimoverzicht en 

een kopie van de leerplichtmelding thuis gestuurd. Ook zal er een 

kopie van de melding in het dossier van de leerling gaan. 

 

Verzuim door ziekte: 

• Bij langdurige ziekte zonder heldere reden overlegt de mentor met de 

ouders en wordt door de mentor melding gemaakt bij de schoolarts 

(GGD).  

• Bij langdurige ziekte stelt de mentor een huiswerk-/inhaalplan op en 

adviseert indien nodig over alternatieve onderwijsmogelijkheden. 

• School ontvangt bij terugkomst van de leerling een verklaring van 

ouders/verzorgers.  

 


