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PROTOCOL SCHOOLVERZUIM.  
 
Stap 1. 

Wanneer een ouder/verzorgers een leerling afmeldt (voor 08.45 uur), meldt de leraar het 

verzuim van de leerling uit de groep bij de adjunct-directeur of de administratie, met de 

benoeming van de reden en of het verzuim wettelijk of ongeoorloofd is. 

 

Stap 2. 

Indien een leerling niet door ouders/verzorgers is afgemeld, neemt de leraar zo spoedig 

mogelijk contact op met de ouders/verzorgers, er kan onderweg iets zijn gebeurd. 

 

Stap 3. 

Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim, dan wordt dit gemeld in ESIS. Een 

vermoeden van ongeoorloofd verzuim wordt ook genoteerd. Luxe verzuim moet direct 

worden gemeld via ESIS in DUO aan de leerplichtambtenaar door directie. Indien verzuim 

niet of te laat wordt gemeld, kan er proces verbaal opgemaakt worden tegen de school. 

 

Stap 4. 

De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld: 

 Wanneer een leerling door school is/wordt verwijderd; 

 Wanneer de ouders de leerling in verband met vakantie van school hebben 

gehouden, terwijl er geen toestemming was (luxe-verzuim); 

 Wanneer ouders verlof voor langer dan 10 schooldagen aanvragen; 

 Wanneer een leerling 3 dagen achtereen of in een periode van 4 weken meer dan 

16 uur afwezig was en de school van de ouders geen (afdoende) reden heeft 

ontvangen. 

 

Stap 5. 

Indien herhaling van ongeoorloofd schoolverzuim plaats vindt, wordt dit gemeld bij de 

directie en in overleg met de directie worden de ouders (al of niet schriftelijk) gewezen 

op de gevolgen van ongeoorloofd schoolverzuim. 

 

Stap 6. 

De directie meldt het ongeoorloofd schoolverzuimverzuim standaard viermaal per jaar, of 

wanneer eerder noodzakelijk, bij de leerplichtambtenaar en informeert de ouders over 

die melding. 

 

Stap 7. 

De leerplichtambtenaar zal een waarschuwing laten uitgaan naar ouders (indien leerling 

jonger dan 12 jaar is) en/of leerling of een proces-verbaal opmaken; de 

leerplichtambtenaar is verantwoordelijk voor herstel van het schoolbezoek. 

                                                                                    


