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Hoofdstuk 1. Vooraf  
 
Als een leerling, bij het noteren van het verzuim, te laat of ongeoorloofd afwezig is, dan wordt dit geregistreerd in 

ons leerlingvolgsysteem (SOMtoday). Bij het te laat komen van een leerling moet hij/zij zich eerst zélf aanwezig 

melden bij de verzuimcoördinator, anders loopt hij/zij het risico de hele dag/middag als ongeoorloofd afwezig te 

worden genoteerd. 

 

De verzuimcoördinator, administratie, conciërge en/of mentor zijn degenen  die de af/-en ziekmeldingen 

registreren, die telefonisch of middels e-mail binnenkomen van ouders/verzorgers. 

Dit moet vóór 08.30 uur plaatsvinden. 

 

Indien de leerling 18 jaar of ouder is dan mag hij of zij zich zelf af of ziek melden. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat er ook altijd afstemming is met ouder(s)/ verzorger(s) en eventuele 

hulpverlening.   

 

  



Hoofdstuk 2 Afwezigheid 

 

2.1 Afwezigheid algemeen 
Mocht een leerling afwezig zijn dan neemt de verzuim coördinator zo spoedig mogelijk contact op met thuis om 

dit aan te geven. Mocht hier geen reden, door ouder(s)/verzorger(s), voor gegeven kunnen worden dan zal dit als 

ongeoorloofd verzuim worden genoteerd. 

Daarnaast gaat de verzuim coördinator en eventueel de mentor in gesprek met de leerling over zijn afwezigheid. 

Afspraken worden genoteerd in het dossier van de leerling. Mocht het gesprek en de gemaakte afspraken niet het 

gewenste resultaat hebben, dan kan de verzuim coördinator in overleg gaan met de leerplichtambtenaar. 

Bij 16 uur afwezigheid of meer neemt de verzuim coördinator contact op met de mentor. De verzuim coördinator 

gaat in overleg met de mentor om te horen of er nog andere stappen zijn ondernomen richting leerling en 

ouders/verzorgers en/of andere afspraken zijn gemaakt om de afwezigheid aan de orde te brengen.  

Als de conclusie is dat de afspraken niet hebben geholpen dan zal de verzuimcoördinator een leerplichtmelding 

met het verzuimoverzicht naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente sturen. Ouder(s)/verzorger(s) en 

mentor worden in cc. meegenomen. Deze leerplichtmelding wordt in het dossier van de leerling opgenomen. 

 

2.2 Te laat komen 
Bij 3 keer te laat in de les komen, is de afspraak dat de leerling zich de volgende dag om 08.00 uur op school bij de 

conciërge meldt. 

Bij een zorgelijk toename van het te laat komen (meerdere keren per week) zal er een gesprek plaatsvinden met 

de leerling. De verzuim coördinator brengt de ouders op de hoogte van het feit dat de leerling te vaak te laat 

komt. In het gesprek worden afspraken gemaakt die tevens genoteerd worden in het dossier van de leerling. 

Bij het bereiken van de grens ongeoorloofd verzuim d.m.v. te laat komen, volgt er een melding bij de leerplicht. 

Hier worden ouders/verzorgers uiteraard ook van op de hoogte gesteld.  

 

2.3 Afwezigheid door ziekte 
Mocht een leerling één of meerdere dagen niet naar school kunnen door ziekte dan nemen ouder(s)/verzorger(s) 

voor 09.30 uur contact op met school. Zij geven aan voor hoeveel dag(en) zij de leerling ziek melden. Mocht dit 

verlengd moeten worden, dan nemen ouder(s)/verzorger(s) opnieuw contact op met school. 

In het geval van veelvuldig ziekteverzuim  wordt hiervan melding gedaan bij de schoolarts (GGD). Ouders 

worden hiervan op de hoogte gebracht. De schoolarts komt één keer in de maand langs op de onderwijslocatie. 

De schoolarts ziet leerlingen op verzoek  van school of vanwege de cyclische controle. Zie bijlage 1 met het 

stappenplan ‘aanpak ziekteverzuim’.   

Bij langdurige ziekte (langer dan 2 weken) stelt de mentor een huiswerk/ inhaalplan op en adviseert indien nodig 

over alternatieve onderwijsmogelijkheden. 

Mocht een leerling zich tijdens een schooldag ziek willen melden dan gaat dit altijd via de verzuim coördinator. 

Deze neemt eerst contact op met thuis alvorens de leerling mag vertrekken. 

  

2.4 Schorsing/Time-out 
Een time-out (max. 1 dag) wordt altijd eerst gecommuniceerd met ouders vanuit de verzuim coördinator/directie. 

De time-out  zal niet direct worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. Wel wordt alles vastgelegd in het leerling-

dossier en wordt dit meegenomen in een uiteindelijke leerplichtmelding. 

Bij een schorsing kan er gekozen worden voor een 1-daagse schorsing (die hoeft niet gemeld te worden bij de 

onderwijsinspectie) of een meerdaagse schorsing (die wel wordt gemeld bij de onderwijsinspectie). De keuze 

voor een één – of meerdaagse schorsing is afhankelijk van het voortraject van betreffende leerling en het incident.  

Bij een schorsing (één of meerdaagse) wordt er schriftelijk contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s) en 

volgt er een afspraak met directie. In geval van een meerdaagse schorsing gaat een kopie van dit schrijven naar de 

leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie.  

 

  



2.5 Tussenuren/lesuitval 
Mocht er door afwezigheid van docenten een les uitvallen, dan zal dit in de onderbouwuren nooit tot een 

tussenuur leiden. Wel kan er uitval zijn bij de start of bij het einde van de lesdag. Hierover wordt altijd 

gecommuniceerd met ouder(s) / verzorger(s) middels SOM Today. 

In de bovenbouw kan er wel een tussenuur ontstaan en dan mogen de leerlingen ook het gebouw/schoolplein 

verlaten. Mocht dit tussenuur voor/na een pauze zijn dan mag de pauze er ook bij worden betrokken. Wel dienen 

zij weer op tijd terug te zijn voor de volgende les. 

 

2.6 Achterwacht 
Gedurende een lesdag mag een leerling maximaal drie keer uit een les worden verwijderd. Bij een vierde keer 

achterwacht zal de leerling naar huis worden gestuurd. Uiteraard wordt er eerst contact met thuis opgenomen.  

Het gevolg van eruit gestuurd worden is tijd inhalen en hangt af van het aantal keren die dag. De eerste keer is 

voor elke leerling zonder gevolgen. Bij een tweede keer achterwacht is de afspraak dat de leerling 15 minuten 

moet nablijven. In geval van een derde keer achterwacht is de afspraak dat de leerling 30 minuten moeten 

nablijven. Het nablijven zal diezelfde dag plaats vinden en hiervoor meldt de leerling zich bij de achterwacht en 

zal de verzuim coördinator hem/haar gestandaardiseerd werk geven. Mocht de leerling er voor een vierde keer 

uitgestuurd worden, dan zal hij 45 minuten moeten inhalen. De dag erop, omdat hij/zij diezelfde dag naar huis is 

gestuurd. 

 

(zie ook mantra’s) 

 

2.7 Stage 
Voor stage gelden §2.1 t/m §2.4 ook. Stageafspraken worden, naast het reguliere lesrooster, handmatig door de 

stagebegeleider aangemaakt in SOM today. Deze worden wekelijks door de stagebegeleider afgehandeld in 

geoorloofd/ongeoorloofd verzuim. Bij een eventuele verzuimmelding worden de gemiste stagedagen ook 

meegerekend.  



Hoofdstuk 3 Tijdspad en leerplichtmelding 

 

3.1 SOM today (ELO) 
Alle handelingen m.b.t. de aan-/afwezigheid van  een leerling worden door mentoren en verzuim coördinator 

bijgehouden in SOMtoday en zijn ten alle tijden in te zien door ouder(s)/verzorger(s) en de leerling zélf middels 

SOMtoday ELO. 

 

3.2 Tijdspad verzuimmelding. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgelijk verzuim: 

Bericht/mail naar ouders  

vanuit SOM/verzuimcoördinator. 

 

 

Toename zorgelijk verzuim: 

Uitnodigen van ouder(s)/verzorger(s) voor  

gesprek met mentor/verzuimcoördinator. 

Verzuimoverzicht wordt gedeeld met leerplicht. 

 

   

Grens ongeoorloofd verzuim: 

Melding leerplicht. 

De school meldt via DUO de melding aan 

de leerplicht. 

Leerplicht organiseert een gesprek en 

orthopedagoog meldt leerling in 

Verwijsindex*.  

Ouders/verzorgers ontvangen middels de 

post een brief van school dat de 

leerplichtmelding is gedaan. 

 

 

 

 

 

 

*De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals hun betrokkenheid bij een jeugdige en/of ouders 

kunnen laten zien door een signaal erin te zetten. Het signaal wordt afgegeven als wordt vastgesteld dat het 

opgroeien van de leerling met (enige) zorg verloopt. Middels een informatiebrief worden ouders/verzorgers en 

leerling geïnformeerd over de melding en werking van dit systeem.  

Verzuim Verzuim Verzuim (16uur in 4 weken) 



Bijlage 1 - Stappenplan integrale aanpak van ziekteverzuim 

 
 

Stap 1 

Ziekmelding door ouders/ 

verzuimsignaal in leerlingvolgsysteem. 

 

Stap 2 

De mentor neemt na 3 dagen contact op 

met leerling en/ of  de ouders 
 
 

Stap 3 

De school gaat in gesprek met de 

ouders bij zorgwekkend ziekteverzuim: 

5 dagen achtereen ziek 

5 incidentele dagen ziek in afgelopen 

maand 
 
 

Stap 4 

De school vraagt een consult aan bij de 

jeugdarts ziekteverzuim@ggdru.nl 

Stap 5 

Consult bij de jeugdarts binnen 2 

schoolweken 

Stap 6 

Monitoren ziekteverzuim door school.  

Samen met jeugdarts wordt de uitvoer 

van het plan van aanpak gevolgd. 


