
Verzuim protocol De Vuurvogel.   1
   

 

 
Verzuimprotocol De Vuurvogel 

 
 
De Leerplichtwet geldt vanaf 5 jaar. De meeste kinderen gaan al vanaf 4 jaar naar school. De 
leerplichtwet geldt dan nog niet maar wel de regels van de school gelden wat betreft 
aanwezigheid en het volgen van onderwijs. 
  

Soorten verzuim:  

In de Leerplichtwet wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten schoolverzuim: 

• Absoluut verzuim ontstaat doordat een kind helemaal niet staat ingeschreven bij een 
school; 

• Relatief verzuim is zonder geldige reden niet aanwezig zijn op school, oftewel 
'spijbelen'. Spijbelgedrag kan variëren van een enkele keer niet naar de les gaan tot 
regelmatig gedurende hele dagdelen wegblijven of structureel te laat komen; 

• Luxe verzuim ontstaat wanneer een kind zonder toestemming van de school buiten 
de schoolvakanties op vakantie gaat. 

• Te laat komen is ook een vorm van verzuim. 

Ziekmelding, lesverzuim, te laat komen 
Wilt u ziekte van uw kind vóór 8.30 uur melden via Parro. 

 

Sinds 1 januari 2017 zijn scholen aangesloten op het verzuimregister. We zijn wettelijk verplicht om 
ongeoorloofd verzuim te melden. Het gaat om de volgende verzuimredenen: 

• Relatief verzuim: de leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode 
van 4 weken. 

• Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op 
vakantie gegaan.  

Te laat komen: De leerkracht registreert de leerlingen die te laat op school komen. Bij frequent te 
laat komen attendeert de leerkracht u hierop. Verbetert de situatie niet, dan wordt contact gezocht 
met de leerplichtambtenaar. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.   

Op De Vuurvogel geldt de 3-6-9-12 regeling met betrekking tot te laat komen. De schoolbel gaat om 
8.25 uur. De lessen starten om 8.30 uur. Bij te laten komen hanteren we het 3-6-9-12 stappenplan. 

3: Bij drie keer te laat komen: 
Leerkracht neemt contact op met ouders door te bellen of een mail te sturen. 

6: De leerling is 6 keer te laat komen. 
School nodigt ouder(s)/verzorger(s) en leerling uit voor een gesprek op school. 

9: De leerling is 9 keer te laat komen. 
Na 9 keer te laat komen/niet aanwezig op school zal de leerling gemeld worden bij leerplicht. 

12: De leerling is 12 keer te laat komen. Er wordt nogmaals een melding gedaan bij leerplicht. In een 
aantal gevallen wordt er, vanuit leerplicht  doorverwezen naar de hulpverlening. In andere gevallen 
wordt er een proces verbaal opgemaakt en volgt er een geldboete. 
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Verlof buiten schoolvakanties. 
Vakantieverlof mag alleen worden verleend, wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van 
één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Hiertoe 
dient een werkgeversverklaring te worden overlegd, waaruit blijkt, dat geen verlof binnen de officiële 
vakantie mogelijk is.     
De schoolleider mag dit verlof niet verlenen in de eerste twee lesweken van het schooljaar. U dient 
dit verlof minimaal 8 weken voor de ingangsdatum aan de directeur van school te vragen. De 
schoolleider mag slechts eenmaal per jaar verlof verlenen voor ten hoogste 10 schooldagen. Verlof 
wegens gewichtige omstandigheden en verzoeken om verzuim wegens gewichtige omstandigheden 
dienen minstens een week van tevoren, schriftelijk te worden ingediend bij de schoolleider. 

Veelvuldig ziekteverzuim 
Is er sprake van veelvuldig ziekteverzuim dan ontvangen de ouders een oproep van de jeugdarts. 
Tijdens een consult zal het ziektetraject samen met de arts in beeld worden gebracht. De arts neemt 
hierna contact op met de school waarin de afspraken met de ouders teruggekoppeld worden en er 
advies wordt gegeven over het omgaan met de ziekte en de afwezigheid.  
Hieronder vindt u een beschrijving van de criteria voor verwijzing zoals geformuleerd door de GGD. 
 
Criteria voor verwijzing naar de jeugdarts  

Voor verwijzing naar de jeugdarts vindt altijd een verzuimgesprek door de leerkracht met ouders 
plaats na overleg met de intern begeleider. 
Aanmelding bij de jeugdarts vindt door de leerkracht in de regel plaats als het 
verzuimgesprek daartoe aanleiding geeft dan wel als aan één van de volgende 
criteria voor frequent of langdurig ziekteverzuim wordt voldaan: 
• De leerling is langer dan vijftien schooldagen achtereen ziek gemeld. 
Aanmelding vindt dus plaats vanaf de 16e ziektedag. 
• De leerling is meer dan drie keer ziekgemeld gedurende één trimester. 
Aanmelding vindt dus plaats als de leerling zich voor de 4e keer ziek meldt 
of ziek naar huis gaat. 
De mogelijkheid bestaat om gemotiveerd af te wijken van de drempelcriteria. 

De argumenten hiervoor legt de leerkracht vast in het leerlingvolgsysteem 


