
 

 
 
 
 
 
 
VERZUIMPROTOCOL OBS LUCAS VAN LEYDEN  
 
School start op locatie Steeg om 08:15 uur en op locatie Vliet 08:30 uur. Op tijd binnen is samen 
beginnen. Dat is voor het kind, de groep en de leerkracht belangrijk. Om 08:15 uur en 08:30 uur 
gaan de deuren dicht.  
 
Afspraken te laat komen  

• De leerkracht registreert het verzuim en te laat komen. Dit registreert de leerkracht in 
Parnassys met de daarvoor bestemde codes.  

• Als een leerling niet aanwezig is en niet is afgemeld, dan neemt de conciërge contact op 
met de ouders.  

• Bij vaker dan 3x te laat komen per maand worden ouders door de leerkracht gemaild of 
aangesproken (kort gesprekje). Hiervan komt een notitie in Parnassys.  

• Als het te laat komen aanhoudt, gaat dit door naar de directie die met ouders contact 
opneemt en in gesprek gaat. Hiervan komt een notitie in Parnassys.  

• Bij meer dan 12 x te laat komen wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.  
 
Bij ziekte  

• Neemt de leerkracht na 3 dagen ziekte contact op met ouders.  

• Duurt het verzuim langer dan besproken, dan neemt de leerkracht wederom contact op met 
ouders.  

• Is er sprake van een langdurige ziekte, dan wordt IB (Intern Begeleider) ingelicht.  

• IB kan leerplichtambtenaar en/of jeugdarts benaderen in overleg met leerkracht en directie.  
 
Ongeoorloofd verzuim (luxe verzuim)  

• Luxe verzuim is wanneer een leerling afwezig is buiten de vastgestelde vakanties zonder 
toestemming van de school.  

• Er wordt dezelfde dag contact opgenomen met ouders over afwezigheid van de leerling.  

• Als het verzuim aanhoudt of regelmatig terugkeert, schakelt leerkracht IB in.  

• Eventueel wordt er contact gelegd met leerplicht, hulpverlening en/of wijkagent.  

• School is wettelijk verplicht om verzuim van meer dan 5 dagdelen (16 klokuren) te melden 
aan de leerplichtambtenaar.  

• Luxe verzuim moet ook gemeld worden bij de leerplichtambtenaar als het gaat over minder 
dan 5 dagdelen.  

 
Wat de wet zegt 

• De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het uitvoeren van de Leerplichtwet door 
scholen. 

• Als een leerling niet op school verschijnt, moet de school actie ondernemen richting de 
leerling en zijn ouders. Een school moet het verzuim melden bij de gemeente. 

• Om ongeoorloofd verzuim deugdelijk te administreren heeft elke school een 
registratiesysteem nodig. De inspectie verwacht van scholen dat zij een goed werkend 
systeem hanteren waarmee zij aan de wettelijke meldingsplicht kunnen voldoen. De 
inspectie ziet hierop toe. 


