
Melding van verzuim 
Als school zijn wij er samen met u verantwoordelijk voor uw kind voldoende ontwikkelingskansen te 
bieden. Daarvoor is volledige aanwezigheid op school een eerste vereiste. 

De school heeft de wettelijke verplichting, voortvloeiend uit de wet op de leerplicht, om een goede 
absentieregistratie te voeren Als school doen wij ons uiterste best om de absenties zo goed mogelijk 
te registreren. Door het gebruik van een verzuimformulier hopen we de verwerking verder te 
verbeteren. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen kunnen de absentieregistratie bekijken in Magister. 

We spreken van absentie wanneer een leerling vanwege een bepaalde reden niet aanwezig kan zijn 
op school. De meest voorkomende absenties vallen in de volgende categorieën: 

 ziekte 

 bezoek aan een orthodontist, huisarts, psycholoog, specialist, etc.  

 Buitengewoon verlof  

Als er iets bijzonders is waardoor de leerling niet op  school  kan komen willen we graag dat de 
ouder(s)/verzorger(s) dit aan ons doorgeven. Voor iedere absentie verwachten we een volledig 
ingevulde en ondertekend verzuimformulier. Als een absentie vooraf bekend is, verwachten we dat het 
volledig ingevulde verzuimformulier voorafgaand aan het verzuim in ons bezit is. We verzoeken u 
dringend om medische afspraken buiten de lestijd van uw kind te plannen (bijv. huisarts, tandarts, 
orthodontist, psycholoog etc.).  

Melden van verzuim 
Als een leerling niet op school kan komen, verwachten we vóór 09:00 uur een telefoontje naar de 
verzuimbalie (kies optie 1). Tijdens het tweede lesuur wordt nagegaan welke leerlingen afwezig zijn. 
Als blijkt dat een leerling niet door de ouder(s)/verzorger(s) is afgemeld, zal de school diezelfde 
ochtend telefonisch contact opnemen met de ouder(s)/verzorger(s). Als een leerling hersteld is, moet 
deze zich hersteld melden en het verzuimformulier inleveren bij de verzuimmedewerker. Dit formulier 
is hieronder te downloaden en te verkrijgen bij de verzuimmedewerker. Afwezigheid wegens een 
bezoek aan de tandarts, specialist e.d. kan ook op dit verzuimformulier worden aangegeven. (Liefst 
van tevoren) 

Als een leerling op school ziek wordt, meld deze zich persoonlijk af bij de verzuimmedewerker. De 
leerling krijgt dan een briefje mee voor de ouder(s)/verzorger(s), dat bij terugkomst op school bij de 
verzuimbalie voorzien van handtekening weer ingeleverd dient te worden. Van de 
ouder(s)/verzorger(s) wordt verwacht contact met school op te nemen dat hun zoon/dochter veilig 
thuis is gekomen.  

Afwezig bij gymnastiek 
Als een leerling niet mee kan gymmen verwachten wij een briefje van één van de ouders. De leerling 
moet wel bij die gymles aanwezig zijn. Als een leerling langere tijd niet aan de gymles mag 
deelnemen, moeten de ouders daarover contact opnemen met de docent lo. 

Protocollen ziekteverzuim en overig verzuim 
De protocollen ziekteverzuim en overig verzuim kunt u hieronder downloaden 

 

 

 

 

 



 

Ziek 

Als een leerling ziek is, verwachten we van één van de ouder(s)/verzorger(s) een telefonische 
ziekmelding voor 09.00 uur, bij de verzuimmedewerker. Deze zal vragen wat er aan de hand is, omdat 
we graag horen hoe het met uw kind gaat. Ook zal gevraagd worden, wanneer uw kind langer dan 3 
dagen ziek is, contact met de mentor op te nemen. Als een leerling de eerste twee uur niet aanwezig 
is op school zonder dat deze ziek gemeld is, bellen wij dezelfde ochtend naar de 
ouder(s)/verzorger(s). 

Wanneer een leerling weer beter is, willen we graag dat de leerling middels het ondertekende 
verzuimformulier als hersteld wordt gemeld.  

In de loop van de dag ziek 
Als een leerling in de loop van de dag de school wil verlaten i.v.m. ziekte, dan verwachten we dat deze 
zich afmeldt bij de verzuimmedewerker. De leerling krijgt dan een briefje mee voor de 
ouder(s)/verzorger(s) dat bij terugkomst op school bij de verzuimbalie moet worden ingeleverd. Wij 
willen dan graag dat een ouder/verzorger naar school belt dat hun zoon/dochter veilig thuis is 
gekomen.  

Belafspraak Jeugdverpleegkundige 
Als een leerling vaak ziek is, zal de verzuimmedewerker na overleg met de 
leerlingbegeleider/ondersteuningscoördinator een belafspraak met de GGD- verpleegkundige voor 
ouders maken. Dit zal conform protocol ziekteverzuim (Zie website) na >6 aaneengesloten 
ziektedagen of wanneer een leerling 4x is ziekgemeld binnen 12 weken zijn. De verzuimmedewerker 
informeert ouders wanneer zij een telefoontje van de jeugdverpleegkundige kunnen verwachten. 
 

Spreekuur Jeugdverpleegkundige 
Als een leerling vaak ziek is, zal de verzuimmedewerker, na overleg met de 
leerlingbegeleider/ondersteuningscoördinator/jeugdverpleegkundige, een afspraak voor de leerling en 
zijn ouder(s)/verzorger(s) maken voor het spreekuur van de jeugdverpleegkundige. De 
jeugdverpleegkundige houdt eens per maand een spreekuur op school. De ouder(s)/verzorger(s) 
zullen hier altijd eerst door de verzuimmedewerker over geïnformeerd worden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Te laat 

Als een leerling te laat komt, meldt deze zich bij de verzuimbalie. De verzuimmedewerker noteert het 
in Magister en geeft hem/haar een briefje mee voor de docent van wie deze les heeft. Is een leerling 
meer dan 15 minuten te laat dan wordt deze genoteerd als AO (absent ongeoorloofd) en moet hij/zij 
dit uur later inhalen. 

Leerlingen met een buspas mogen alleen het 1e uur iets later (max. 10 minuten) in de les komen en 
tonen de docent hun buspas. 

Maatregelen 
Bij te laat komen gelden de opeenvolgende maatregelen. 

 Bij te laat in de les is het altijd de volgende dag een ½ uur voor aanvang van de lessen melden 
bij de verzuimmedewerker.   

 3x te laat: 1e waarschuwing, ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan schriftelijk op de hoogte 
gebracht 

 6x te laat: 2e waarschuwing, ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan schriftelijk op de hoogte 
gebracht.  

 8x te laat: uitnodiging preventieve spreekuur leerplichtambtenaar op school.  

 10 x te laat: officiële melding in DUO. De leerplichtambtenaar nodigt ouders en leerling uit om 
een plan van aanpak te maken om het verzuim terug te dringen.  

 Bij aanhoudende verzuim kan door de leerplichtambtenaar Bureau HALT worden ingeschakeld 
of dat er een proces-verbaal volgt. 

Elke volgende keer te laat zal worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. 

Een leerling in het VO is zelf verantwoordelijk om optijd in de les te verschijnen. Dus ook wanneer 
ouder(s)/verzorger(s) zich hebben verslapen.  

Magister 
Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) ontvangen in het begin van de schoolcarrière een inlogcode voor 
Magister en zijn dan in staat om op elk moment van de dag de aan- & afwezigheid te controleren via 
het internet. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Spijbelen 

Nederland kent een leerplicht. Iedereen tussen vijf en achttien jaar is geheel of gedeeltelijk 
leerplichtig. Wij verwachten dan ook dat onze leerlingen op tijd in de lessen aanwezig zijn.  

Leerlingen die zonder geldige reden afwezig zijn, worden opgeroepen voor een gesprek waarna een 
passende maatregel volgt. Wanneer het meerdere uren betreft, zal er altijd contact met de 
ouder(s)/verzorger(s) worden gezocht. In ons absentieregistratie zal dit vermeld worden als AO 
(absent ongeoorloofd). 

De school is verplicht ongeoorloofd verzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar. Voor het 
afwezig zijn bij één of meer lessen moet een leerling altijd vooraf toestemming vragen aan de 
verzuimmedewerker. Om te beoordelen of een leerling recht heeft op een of meer vrije dagen, gaan 
we uit van de wettelijke regeling. Dat betekent dat we verzoeken om extra vakantiedagen meestal niet 
kunnen honoreren. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de verzuimmedewerker. 

Bij spijbelen worden de gemiste lessen dubbel ingehaald en volgt er een gesprek met de ouders.  

Maatregelen 
Bij spijbelen gelden de opeenvolgende maatregelen 

 1 uur AO: 2 uur inhalen 

 3 uur AO: 6 uur inhalen, ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht.  

 6 uur AO: de leerling wordt uitgenodigd voor preventief spreekuur van de leerplichtambtenaar. 
Ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht. 

 Bij aanhoudende verzuim volgt officiële melding in DUO. De leerplichtambtenaar nodigt 
ouders en hun zoon/dochter uit om een plan van aanpak te maken om het verzuim terug te 
dringen.  
De leerplichtambtenaar kan Bureau HALT inschakelen of er volgt een proces-verbaal. 

Spijbelen zal op geen enkele manier worden toegestaan. Er zal altijd nog dezelfde dag, indien 
mogelijk, contact worden gezocht met de ouders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Verwijderd uit de les 

Een leerling die uit de les wordt gestuurd, meldt zich direct bij de verzuimmedewerker. Er volgt in alle 
gevallen een passende maatregel. Zeker als er sprake is van herhaalde verwijdering, kan de 
schoolleiding de leerling schorsen. 
  

Melden bij de verzuimbalie 
Als een leerling eens uit de les gestuurd wordt, moet deze zich altijd melden bij de verzuimbalie. Daar 
levert hij/zij een gele verwijderbrief in voor een handtekening zodat de docent kan zien dat deze zich 
heeft gemeld bij de verzuimmedewerker. Het formulier krijgt de leerling terug om het te gaan invullen 
en de rest van het lesuur bezig te gaan met werk voor het vak waar hij/zij dat uur mee bezig was. Vijf 
minuten voordat de bel gaat de leerling met het formulier terug naar de docent en maakt met deze een 
afspraak om herhaling te voorkomen of om na te komen.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Buitengewoon verlof 

Leerplichtwet 

Op grond van de Leerplichtwet mogen wij in principe buiten de vakantiedagen om niemand vrijgeven! 

Slechts een beperkt aantal uitzonderingen wordt in de Leerplichtwet genoemd.  

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

geoorloofd verzuim. Voorbeelden zijn:  

 ziekte;  

 religieuze feestdag;  

 huwelijk;  

 begrafenis; 

 andere gewichtige omstandigheden; dit ter beoordeling van de school.  

 

Een verzoek hiervoor moet tijdig worden gedaan via een aanvraagformulier buitengewoon verlof, die 
kan worden gedownload van onze site of te verkrijgen is bij de verzuimmedewerker mevr. Akkerman. 
Dit aanvraagformulier kan ook weer ingeleverd worden bij de verzuimmedewerker, die het ter 
goedkeuring voor zal leggen aan de teamleider, mw. Buiter, of de leerjaarcoördinatoren, mw. Potze 
(klas 1) en mw. Ulenreef (klas 4). De school moet ten allen tijde vooraf toestemming hebben gegeven, 
wil het verzuim kunnen worden genoteerd als geoorloofd. 
Is een leerling niet op school zonder dat er een geldige reden is of zonder toestemming?  Dan is er 
sprake van ongeoorloofd schoolverzuim of spijbelen en wordt dit als dusdanig genoteerd. 

Luxeverzuim 
We krijgen nogal eens aanvragen voor extra vakantiedagen. Voor dit zogenaamde luxeverzuim 
mogen we geen toestemming geven: leerlingen kunnen uitsluitend tijdens de schoolvakanties op 
vakantie. We melden luxeverzuim altijd bij de leerplichtambtenaar. 
Er is één uitzondering mogelijk: als u door uw beroep of dat van uw partner aantoonbaar niet op 
vakantie kunt tijdens één van de schoolvakanties in het jaar, kunt u -onder overlegging van een 
werkgeversverklaring- om verlof voor uw kind vragen. (Zie ongeoorloofd en geoorloofd schoolverzuim) 
 

Melding bij leerplichtambtenaar 
Als de leerling van de schoolleiding hiervoor geen toestemming heeft gekregen voor verlof en 
desondanks verzuimt, moeten we de leerplichtambtenaar van dit verzuim onmiddellijk in kennis 
stellen.(Zie ook informatie over de leerplichtwet op de website van de Rijksoverheid.) 

 

Bijlagen 
 

 

 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht


 

 

 

 

 

Melding bij de leerplichtambtenaar 

In de volgende gevallen is de school verplicht een melding te doen bij het loket Verzuim/DUO. Deze 
melding komt dan bij de leerplichtambtenaar terecht. 

 Als een leerling 3 of meer achtereenvolgende schooldagen ongeoorloofd afwezig is geweest. 

 Als een leerling in een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan 16 lesuren 
ongeoorloofd heeft verzuimd. 

 Als een leerling 10 keer of vaker ongeoorloofd te laat in de les is gekomen. 

Bovenstaande situaties gelden wanneer de leerling zonder medeweten van de ouders verzuimt of te 
laat komt. Gebeurt dit met medeweten van de ouders, zonder dat de schoolleiding daar toestemming 
voor heeft  gegeven, dan zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar hiervan onmiddellijk in kennis te 
stellen.  

Leerplichtwet  
Op grond van de leerplichtwet mogen wij in principe buiten de vakantiedagen om niemand vrijgeven! 
Slechts een beperkt aantal uitzonderingen wordt in de Leerplichtweg genoemd. Hiervoor dient men 
tijdig een schriftelijke aanvraag bij de verzuimmedewerker in te dienen via het aanvraagformulier 
''Buitengewoon verlof leerlingen'. Dit formulier is verkrijgbaar bij de verzuimmedewerker. Als de 
leerling van de school hiervoor geen toestemming heeft gekregen en desondanks verzuimt, moeten 
we de leerplichtambtenaar van dit verzuim onmiddellijk in kennis stellen. 

Verzuimspreekuur 
Tevens houdt de leerplichtambtenaar regelmatig zitting op onze locatie. De verzuimmedewerker 
nodigt hiervoor leerlingen en ouders uit die teveel verzuimd hebben en/of te vaak te laat gekomen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Verzuimspreekuur 

Veelvuldig schoolverzuim leidt vaak tot minder goede prestaties. Ubbo Emmius wil dit verzuim 
terugdringen en de juiste ondersteuning bieden aan leerlingen die vaak blijken te verzuimen.  

Verzuimspreekuur 
Preventie en vroegtijdige, doelgerichte interventie kan veel problemen voorkomen. Eenmaal per 
periode nodigt de leerplichtambtenaar daarom leerlingen uit die zich voor de derde keer hebben ziek 

gemeld of die langer dan 7 dagen achtereen verzuimd hebben.  

 

 


