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Verzuimprotocol 

 

In dit protocol staat beschreven hoe wij op basisschool Het Epos omgaan met schoolverzuim. Er kan 

onderscheid worden gemaakt tussen ziekteverzuim, geoorloofd verzuim, te laat komen of afwezig zijn 

zonder afmelding ofwel ongeoorloofd verzuim. 

 

Ziekte verzuim 

Wanneer uw kind ziek is kunt u de school op de hoogte brengen door te bellen tussen 8.30 - 9.00 uur, 

zodat de leerkrachten op de hoogte zijn dat uw kind die dag niet komt. U hoeft uw kind niet beter te 

melden. Als een kind langdurig ziek is zal een van de leerkrachten contact met u opnemen om te 

informeren hoe het met uw kind gaat.  

 

Geoorloofd verzuim 

Soms kan een kind, met een belangrijke reden, buiten de schoolvakanties niet naar school gaan. Bij 

geoorloofd verzuim kunt u denken aan buitengewoon verlof, bijvoorbeeld voor een verhuizing, 

huwelijk, jubileum, belangrijke medische of sociale gebeurtenissen of een religieuze feestdag. 

Vrijstelling voor vakantie buiten de schoolvakanties valt ook onder geoorloofd verzuim. Voor de 

aanvraag van verlof vult u een formulier in. Klik hier om dit formulier te downloaden. De 

verlofformulieren zijn ook verkrijgbaar op school.  

 

Het kan voorkomen dat een verlofaanvraag wordt afgewezen. De Onderwijskundig Leider van de 

school is verplicht om de leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen van ongeoorloofd 

schoolverzuim, als de leerling toch gebruik maakt van het gevraagde verlof.  

 

Te laat komen  

Op basisschool Het Epos zien wij graag dat onze leerlingen dagelijks op tijd in de klas zitten. Het is 

vervelend als leerlingen te laat komen, omdat het ten koste gaat van kostbare onderwijstijd. Zij missen 

een deel van de les. De leerlingen kunnen de klas in van 08.50 tot 09.00 uur. De les begint om 09.00 

uur. Wij verwachten dat alle leerlingen dan in de klas zitten. 

 

Uiteraard kan het voorkomen dat een leerling een keer te laat komt. U kunt de school op de hoogte 

brengen door voor schooltijd (tussen 8.30 - 9.00 uur) te bellen, zodat de leerkracht daarvan op de 

hoogte is. Om 09.30 uur geeft de leerkracht aan de receptioniste door als er leerlingen zonder melding 
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van ouders afwezig zijn. De receptioniste zal om 09.30 de ouders van de afwezige kinderen telefonisch 

proberen te bereiken.  

 

Aleerlingen te laat komen doorlopen wij de volgende stappen: 

 Als een leerling zonder afmelding te laat komt, zal de leerkracht een melding maken in het 

leerlingvolgsysteem (Parnassys). De leerkracht zal later bij de ouder informeren naar de reden 

van het te laat komen.  

 Wanneer een leerling drie keer binnen één schooljaar te laat komt volgt er een (telefonisch) 

gesprek tussen de ouder(s) en de  leerkracht(en). Er wordt een notitie gemaakt van het gesprek 

in het leerlingvolgsysteem.  

 Wanneer een leerling zes keer binnen één schooljaar te laat komt worden de ouders 

uitgenodigd voor een gesprek, deze keer met de Onderwijskundig Leider. Ouders worden 

gewezen op hun verantwoordelijkheid. Er wordt opnieuw een notitie gemaakt van het 

gesprek. De Onderwijskundig Leider beslist of er een verslag naar ambtenaar leerplichtzaken 

gaat. 

 Wanneer een leerling 10 keer binnen één schooljaar te laat komt maakt de Onderwijskundig 

Leider een melding bij ambtenaar leerplichtzaken. Zij zullen indien nodig contact opnemen 

met de ouders, waarbij er eventueel proces verbaal wordt opgemaakt. 

 

Afwezig zijn zonder afmelding/ongeoorloofd verzuim 

Als een leerling afwezig is zonder afmelding van de ouders, zal er worden geprobeerd om contact op 

te nemen met de ouders/verzorgers. Indien er geen contact kan worden gelegd met de 

ouders/verzorgers, hebben wij een lijst met noodtelefoonnummers. Wij zullen proberen om contact 

te leggen met personen van die lijst. Als dat ook niet lukt maakt de leerkracht een melding in het 

leerlingvolgsysteem. Daar zal worden aangegeven dat een leerling ongeoorloofd afwezig is. De 

Onderwijskundig Leider wordt op de hoogte gesteld. Als de leerling weer op school is zullen de 

leerkrachten bij de ouders informeren naar de reden van het verzuim. Als een leerling meerdere keren 

ongeoorloofd afwezig is, doorlopen wij de volgende stappen: 

 Als een leerling voor de tweede keer ongeoorloofd afwezig is, worden ouders uitgenodigd voor 

een gesprek met de Onderwijskundig Leider. Er wordt een notitie gemaakt van het gesprek in 

het leerlingvolgsysteem.  

 Bij de derde keer ongeoorloofd verzuim volgt een melding bij ambtenaar leerplichtzaken. Zij 

zullen indien nodig contact opnemen met de ouders, waarbij er eventueel proces verbaal 

wordt opgemaakt. Als een leerling te vaak afwezig is, waarschuwt de school de 
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leerplichtambtenaar. Die zoekt vervolgens uit waarom hij of zij niet op school is verschenen. 

Scholen en instellingen moeten (verplicht) het ongeoorloofde verzuim melden bij leerplicht via 

het  verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Indien een leerling meer dan 16 uur per vier weken ongeoorloofd verzuimt, meldt de school dit aan de 
gemeente.  


