
Stappen bij Geoorloofd en Ongeoorloofd verzuim 

Volgens de Leerplichtwet van 1969 moeten alle kinderen tussen de 5 en 18 jaar naar 

school. Als een kind niet op school verschijnt, is de school wettelijk verplicht om actie 

ondernemen om te zorgen dat het verzuim zo snel mogelijk gestopt wordt. De school 

moet het verzuim melden bij de gemeente (de leerplichtambtenaar). 

 

Geoorloofd verzuim: 

Ziek melden 

Als uw kind ziek is, dan moet u dit aan de school laten weten.  

U kunt dit vóór 08.15 uur via Social Schools aan de leerkracht laten weten, of 

telefonisch doorgeven aan de conciërge. Via Social Schools heeft onze voorkeur. 

Als uw kind langer dan drie dagen ziek is, neemt de leerkracht telefonisch contact 

met u op. Er wordt geïnformeerd naar de gezondheid van uw kind en er wordt een 

afspraak gemaakt wanneer uw kind weer op school komt. Als uw kind op de 

afgesproken dag nog steeds niet op school is, zal de leerkracht opnieuw contact met 

u opnemen.  

In de volgende gevallen gaan wij graag met u in gesprek: 

- Als uw kind langer dan tien aangesloten dagen ziek is,  

- als uw kind binnen twee maanden vaker dan drie keer ziek wordt gemeld,  
- als er twijfels zijn over de verklaring van het ziek zijn of als er zorgen zijn over 

uw kind. 

Als uit het gesprek blijkt dat het nodig is, kunnen wij hierover melden bij de leerplicht 

en/of u kunt opgeroepen worden door de schoolarts.  

Afmelden in verband met bijvoorbeeld dokstersbezoek 

Als uw kind niet naar school kan komen, later komt, of eerder weg moet in verband 

met bijvoorbeeld een bezoek aan de dokter, dan meldt u dit bij de leerkracht. Het 

liefst zo tijdig mogelijk zodat de leerkracht er rekening mee kan houden met 

bijvoorbeeld het inplannen van een activiteit buiten school.  

Wij gaan ervan uit dat dit zeldzame afspraken zijn die echt niet op een ander moment 

kunnen plaatsvinden. 

Niet naar school komen omdat u bijvoorbeeld zelf ziek bent, naar de dokter moet en 

er geen opvang is voor uw kind, valt eigenlijk onder ongeoorloofd afwezig. Probeert u 

een andere oplossing te bedenken. Misschien kan uw kind even mee met een 

klasgenootje. 

  



Ongeoorloofd verzuim: 

Afwezig zonder reden: 

Als uw kind niet op school is en wij geen afmelding hebben, zal de leerkracht aan de 

conciërge, administratie of de directie (laten) vragen om naar huis te bellen.  

Als wij geen contact krijgen staat uw kind voor die dag als ongeoorloofd afwezig 

geregistreerd. 

Na schooltijd zal de leerkracht nogmaals proberen contact met u te krijgen om te 

horen waarom uw kind niet op school was die dag.  

Over de uitslag van dat telefoongesprek wordt de directie en/of de ib-er geïnformeerd 

en dit wordt geregistreerd in het dossier van uw kind.  

De leerkracht laat aan de directie en/of ib-er de volgende dag weten of uw kind dan 

weer wel op school is.  

Mocht dit niet het geval zijn en we weten nog steeds niet waar uw kind is en waarom 

uw kind niet op school is gekomen, dan zal de directie dit verder op zich nemen en 

zal er door de directie contact met u gezocht worden. 

 

Te laat komen: 

Op Melodie geldt de 3-6-9-12 regeling met betrekking tot te laat komen. De eerste 
schoolbel gaat om 8.20 uur, alle leerlingen gaan naar binnen. De lessen starten bij 
de tweede bel om 8.30 uur. De leerlingen moeten dan dus al in de klas zitten. 
Bij te laat komen of zonder reden afwezig hanteren we het 3-6-9-12 stappenplan. 
  
3x: De leerkracht brengt ouders via social schools op de hoogte dat het kind 3x te 
laat is gekomen. Er wordt vermeld wat er gebeurt bij 6x, 9x en 12x. Het aantal 
minuten maakt niet uit. Dit wordt tevens geregistreerd in het systeem Esis.  
  
6x: De leerkracht (eventueel samen met directie of ib-er), nodigt 
ouder(s)/verzorger(s) en eventueel de leerling, telefonisch uit voor een gesprek op 
school en school geeft bij het gesprek een brief mee wat er gebeurt als er nog vaker 
te laat gekomen wordt; namelijk melden bij de leerplicht. Dit is  dan een officiële 
waarschuwing. Dit wordt tevens geregistreerd in het systeem Esis. 
  
9x: De school zal het verzuim bij de leerplichtambtenaar moeten melden. Hiervan 
worden ouders schriftelijk op de hoogte gebracht. Aan de leerplichtambtenaar wordt 
gemeld welke acties tot het terugdringen van het verzuim al zijn ondernomen.  
Dit wordt tevens geregistreerd in het systeem Esis. 
  
12x: Als het te laat komen/verzuim blijft, ook na de voorgaande stappen, dan kan 
leerplicht doorverwijzen naar de hulpverlening en/of een proces verbaal opmaken 
waarna er een geldboete kan volgen. 
 

 

 


