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Protocol verzuim 

Wij verwachten van leerlingen dat zij op de reguliere tijden aanwezig zijn op IKC Het Spectrum. 

 
Definitie verzuim 

“Het afwezig zijn, terwijl men er eigenlijk moet zijn” 

 
Geoorloofd schoolverzuim en spijbelen (Bron: www.rijksoverheid.nl) 

“Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen. Soms is er een reden waarom ze (tijdelijk) niet naar school 

hoeven. Bijvoorbeeld bij ziekte of verplichtingen door geloofsovertuiging of levensovertuiging. 

 

Geoorloofd schoolverzuim 

Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van de plicht om naar school te gaan. Dan is er geen sprake van schoolverzuim of 

spijbelen. Voorbeelden zijn: 

Ziekte, schorsing, religieuze feestdag, huwelijk, begrafenis. 

Ouders en leerlingen moeten dan wel voldoen aan de voorwaarden bij geoorloofd schoolverzuim. 
 

Ongeoorloofd schoolverzuim (spijbelen) 

Is een leerling niet op school zonder dat hiervoor een geldige reden is? Of voldoet hij niet aan de voorwaarden? Dan zijn de 

ouders of verzorgers (degene die het gezag over een jongere uitoefent) strafbaar. De leerling is als hij twaalf jaar of ouder is 

ook zelf verantwoordelijk voor zijn schoolbezoek. Als een leerling te vaak afwezig is, waarschuwt de school de 

leerplichtambtenaar. Die zoekt vervolgens uit waarom hij of zij niet op school is verschenen. 

 

Geldboete 

De ouder of verzorgende die gezag heeft over het kind of hem verzorgt, moet ervoor zorgen dat de jongere is ingeschreven 
op een school en die school ook geregeld bezoekt. Het niet nakomen van deze verplichting kan leiden tot een geldboete.” 

 

Stappenplan geoorloofd verzuim 

1. Ouders maken melding bij leerkracht voor een kortdurend verzuim (ziekte, medisch bezoek). 
2. Ouders vullen een verlofformulier in voor bijzonder verlof (jubilea, vakantie, begrafenis, 

trouwerij): 
✓ Formulier wordt bij directie ingeleverd 
✓ Directie geeft wel of geen toestemming.  

i. Bij het toekennen van verlof wordt alleen gekeken naar de richtlijnen van punt 

1 en 2. 

ii. Bij toekenning van het verlof wordt de richtlijn, waaronder de toekenning valt, 

vermeld. 

✓ Administratie verwerkt het verlof 

3. Leerlingen die in overleg met school, het ondersteuningsteam en de leerplichtambtenaar 

tijdelijk thuisonderwijs krijgen. 
  

Stappenplan te laat komen 
1. Gesprek met leerling en notitie in Parnassys 

2. Bij herhaaldelijk te laat komen: 

✓ Bij 3x te laat brief mee naar ouders 
✓ Bij 6x te laat gesprek met leerkracht, ouders en leerling 

3. Bij geen aanpassing van het gedrag: 
✓ Bij 9x te laat directie in gesprek met ouders  

✓ Bij 12x te laat contact met leerplicht 

We werken in 2 periodes:  
• van de zomervakantie tot kerstvakantie 

• Van de kerstvakantie tot zomervakantie 

Iedere periode starten we opnieuw met tellen. 
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Stappenplan ongeoorloofd verzuim 

1. Contact zoeken met ouders. Uiterlijk om 09.00 uur. 

2. Melding in Parnassys door leerkracht. 
3. Bij herhaaldelijk ongeoorloofd verzuim: 

✓ Ouders in gesprek met directie 

✓ Melding in Parnassys bij verzuimregistratie 
✓ Contact met leerplichtambtenaar 

4. Bij kinderen die binnen 4 weken 2 dagen ongeoorloofd verzuimen, maakt IB/Administratie 
een melding via Parnassys bij digitaal verzuimloket Duo 

 

Verzuimmeldingen in Parnassys 
Bij alle meldingen geldt; vraag naar de reden, zet de reden erbij. Indien ouders de klachten niet 

willen vertellen, zet je dat erbij. 
 

• Geoorloofd verzuim:  

✓ Als de leerling verkoudheidsklachten heeft en normaal wel naar school zouden komen 
en wel thuiswerk kan doen. Dit geldt ook voor de kinderen die vallen onder de 

risicogroep en thuisblijven. 

✓ Als kinderen in quarantaine zitten. 
✓ Als er verlof afgegeven is. 

• Ziek:  
✓ Als de leerling echt ziek is, dus ook geen thuiswerk kan doen. 

• Kort Medisch:  

✓ Alleen bij bezoek aan de dokter, tandarts etc.. Het is maar voor korte tijd, niet voor 
de gehele dag, graag ook de tijd erbij zetten hoelang de leerling er niet was. 

• Medisch:  
✓ Langdurig afwezig door bijv. ziekenhuis opname of bij gebroken arm/gebroken been. 

✓ Als de leerling iets gebroken heeft en hij/zij kan de 1e dag nog niet naar school 

komen. 
• Ongeoorloofd verzuim:  

✓ Als is er geen contact met de ouders en of leerling is geweest of niet tot stand is 

gekomen en ouders geen reden hebben opgegeven dat de leerling waarom de leerling 
niet op school aanwezig is. 

✓ Als ouders geen verlof hebben gekregen, maar toch deze verlofdag opnemen. 

• Te laat:  

✓ Als de leerling te laat op school aanwezig is. Bij de melding de tijd erbij zetten 

wanneer de leerling op school is gekomen of hoeveel minuten de leerling te laat is 
gekomen. 
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