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Protocol absentie of schoolverzuim  
 

Dit betreft te laat komen en ziektemelding van leerlingen (geoorloofd en ongeoorloofd). 

Op grond van de Leerplichtwet en andere wet- en regelgeving zijn scholen verplicht verzuim 

te melden, als er sprake is van: 

 Vermoedelijk ongeoorloofd verzuim van zestien uur les- of praktijktijd in een periode van 

vier weken 

 Vermoedelijk ongeoorloofd verzuim van drie dagen achter elkaar 

 Negen keer te laat komen (bij het begin van de schooldag of tijdens de dag) 

 

Absentie/verzuim is het afwezig zijn van een kind of het te laat komen van een kind. Bij 

absentie van een leerling wordt dit in Parnassys (digitale administratie) gemeld. Daarin wordt 

aangegeven om welk type absentie het gaat. 

Geoorloofd is: met melding van de ouders via een mail, een telefonisch bericht of een briefje 

de dag erna.  

Ongeoorloofd is: zonder melding of kennisgeving vooraf, tijdens lesaanvang of achteraf. 

Bij kinderen die afwezig zijn (zonder melding) wordt er binnen een half uur naar huis gebeld. 

Het kan zijn dat een kind onderweg iets is overkomen. Wij tonen onze betrokkenheid door 

zelf contact op (te laten) nemen. Dit kan ook door de conciërge of administratrice.  
 

Protocol absentie of schoolverzuim 

 Wanneer een leerling regelmatig verzuimt (vanaf 10 min.) zonder afmelding (of zelfs met 

regelmatige ziekmelding), melden we dit bij de leerplichtambtenaar. Leerkrachten 

houden dit bij in Parnassys (dit is belangrijk i.v.m. wettelijke registratie).  

 Na 3 keer ongeoorloofd verzuim (de leerkracht kan zelf inschatten of dit ongeoorloofd is) 

neem de leerkracht telefonisch of persoonlijk contact op met ouders (niet via de mail). 

Ook als het kind ziek is, wanneer het niet wordt gemeld, valt dit onder ongeoorloofd. De 

leerkracht legt dit aan de ouder(s) uit, zodat ze er alert op zijn, en vertelt ook waarom wij 

dit moeten melden. 

 Na 5 keer stuurt de leerkracht een standaardbrief naar ouders waarin het proces van 

Leerplichtmelding enz. wordt beschreven. Dit is dan de 2e waarschuwing en geeft ouders 

een kans om dit aan te pakken; de school biedt ook ondersteuning aan. De leerkracht kan 

meedenken of hulp via SMW aanbieden en meldt dit ook bij het MT en de 

zorgcoördinator. 

 Na 9 keer krijgen ouders een brief opgestuurd, en hiervan gaat een kopie naar Leerplicht. 

In de bijlage moet de leerkracht de gegevens invullen, om daarmee als school volledig 

aan de wettelijke verplichting voldaan te hebben. 

 

De leerkracht meldt alle gevallen ook bij het MT en de Zorgcoördinator.  


