Verzuimprotocol
Inzet vanuit Leerplicht is pas effectief als
er op school een goed verzuimbeleid is,
gericht op zowel preventie als controle.
Om scholen te helpen bij het vormgeven
van het verzuimbeleid heeft Leerplicht
van de gemeente Nissewaard, een ver
zuimprotocol voor het basisonderwijs
en het voortgezet onderwijs vastgesteld.
Het verzuimprotocol dient als richtlijn voor

de ontwikkeling van een verzuimaanpak die
past bij uw type school en schoollocatie.
Daarnaast vermeldt het verzuimprotocol
ook de wettelijke kaders en verplichtingen
rondom verzuim. School is verplicht een
verzuimadministratie te voeren.
Onderstaande samenvatting kunt u bijvoor
beeld op het prikbord hangen, zodat u de be
langrijkste informatie altijd bij de hand heeft.

Verzuimregistratie
Reden afwezigheid

Opnemen in verzuimadministratie

Spijbelen:
• Betreft hele uren of dagen
• Reden onbekend, niet legitiem of achteraf gemeld

Ongeoorloofd verzuim

Ziekte gemeld conform geldende afspraken:
• Voor het afgesproken tijdstip
• Door ouder of verzorger

Ziekte

Ziekte niet gemeld conform geldende afspraken:
• Niet voor het afgesproken tijdstip, wettelijk is dit binnen 2 dagen na de
officiële ziektedag, tenzij de schoolgids hierover iets anders vermeld.
• Niet door ouder of verzorger

Ongeoorloofd verzuim

Te laat komen

Ongeoorloofd verzuim

Bezoek (huis)arts, specialist en dergelijke, gemeld conform
geldende afspraken

Geoorloofd verzuim

Bezoek (huis)arts, specialist en dergelijke, niet gemeld conform
geldende afspraken

Ongeoorloofd verzuim

Vrijstelling vanwege gewichtige omstandigheden, artikel 11g,
(minder dan 10 schooldagen) met toestemming van de schooldirecteur*

Geoorloofd verzuim

Vrijstelling vanwege gewichtige omstandigheden (meer dan
10 schooldagen) met toestemming van de leerplichtambtenaar

Geoorloofd verzuim

Luxe verzuim: vrije dag(en) zonder toestemming van de directeur
of leerplichtambtenaar

Ongeoorloofd verzuim

Schorsen (maximaal 5 schooldagen)

Schorsing

Verwijdering van een leerling

Verwijderen

*	Bij verlof met gewichtige omstandigheden (artikel 11g) tel je de verlofdagen bij elkaar op. Bijvoorbeeld, je hebt eerder in het schooljaar al
1 of 2 dagen verlof verleend voor een trouwerij, ouders doen vervolgens opnieuw een beroep op art. 11g in hetzelfde schooljaar voor 10 dagen.
Dan ligt de bevoegdheid niet meer bij school, maar bij Leerplicht. Het totaal van 10 dagen per schooljaar wordt dan namelijk overschreden.
Dit geldt alleen voor aanvragen voor artikel 11g en niet artikel 11f (schooldagen). Vakantiedagen heeft een maximum van 10 dagen.
Alles daarboven wordt standaard afgekeurd. Beslissingsbevoegdheid ligt bij het hoofd van de school.
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Hoe te handelen bij ziekteverzuim?
Soorten ziekteverzuim

Actie school

Twijfelachtig ziekteverzuim:
School heeft twijfels over het ziekteverzuim

• Bespreek ziekteverzuim in zorgoverleg
• Inschakelen schoolarts/verpleegkundige (CJG) voor advies
aan school wel/niet ziek

Zorgwekkend en/of langdurig ziekteverzuim*:
Ouders/verzorgers geven inzicht in ziekte en willen
in gesprek met school

• Bespreek ziekteverzuim in zorgoverleg
• Schakel met CJG, verdere zorg en samenwerkingsverband
• Stel een huiswerk- en/of inhaalplan op en adviseer indien
nodig over alternatieve onderwijsmogelijkheden

* In ieder geval bij zes aaneengesloten schooldagen ziek of vierde ziekmelding in twaalf weken.

Hoe te handelen bij te laat komen?
Frequentie

Consequentie

4x te laat of 4 uur verzuim

Waarschuwing door school aan ouders en jongere

8x te laat of 8 uur verzuim

Leerplichtambtenaar stuurt een waarschuwingsbrief.

12x te laat of 12 uur verzuim

Officieel gesprek met ouders en jongere met de leerplichtambtenaar waar een
officiële waarschuwing wordt gegeven

16x te laat of 16 uur verzuim

Oproepen van jongere en indien jongere onder de 16 jaar ook zijn ouders om de
jongere te verwijzen naar Halt. Let op, een Haltverwijzing geldt voor kinderen vanaf 12 jaar.

Zijn er veel twijfels over het verzuim, werken de aangedragen oplossingen niet dan kunnen CJG en Leerplicht samen het gesprek voeren.

Hoe te handelen bij ongeoorloofd verzuim, schorsen
en verwijderen?
Soort verzuim

Actie school

Omschrijving

Ongeoorloofd verzuim

• Contact met ouders/verzorgers
• Bespreken in zorgoverleg
• Voor verzuim gerelateerd aan (vermoedelijk)
achterliggende problematiek inschakelen zorg
• Verzuim van 16 uur in 4 weken binnen vijf
werkdagen melden bij leerplicht

Vier soorten
• 16 uur verzuim in vier weken
• Overig verzuim
• Luxe verzuim
• Langdurig relatief verzuim

Schorsen

• Direct melden aan ouders/verzorgers
• Melden aan Inspectie van het Onderwijs
• Schriftelijk melden bij Leerplicht (kopie van de schoolbrief)

School kan gedurende maximaal
5 dagen een leerling de toegang
tot school ontzeggen

Verwijderen

• Binnen 1 werkdag melden bij leerplicht
• Binnen 2 weken melden aan Inspectie van het Onderwijs

