Verzuim protocol BS St. Dionysius schooljaar 2020-2021
Verzuimregistratie
Reden afwezigheid
Spijbelen:
Betreft hele uren of dagen
Reden onbekend, niet legitiem of achteraf gemeld
Ziekte gemeld conform geldende afspraken:
• Voor 8.30 uur
• Door ouder/verzorger
Ziekte niet gemeld conform geldende afspraken
• Niet voor 8.30 uur
• Niet door ouder of verzorger
Te laat komen
Bezoek (huis)arts, specialist en dergelijke, gemeld
conform geldende afspraken.
Bezoek (huis)arts, specialist en dergelijke, niet gemeld
conform geldende afspraken
Vrijstelling vanwege gewichtige omstandigheden
(minder dan 10 schooldagen) met toestemming van
de schooldirecteur.
Vrijstelling vanwege gewichtige omstandigheden
(meer dan 10 schooldagen) met toestemming van de
leerplichtambtenaar
Luxe verzuim: vrije dag(en) zonder toestemming
directeur of leerplichtambtenaar
Schorsen, max 5 schooldagen
Verwijdering van een leerling

Registreren als
Ongeoorloofd verzuim

Ziekte

Ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim
Geoorloofd verzuim, bijv. artsbezoek
Ongeoorloofd verzuim
Geoorloofd verzuim, bijv. vrijstelling, verlof

Geoorloofd verzuim, bijv. vrijstelling, verlof

Ongeoorloofd verzuim
Schorsing
Verwijdering
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Actie school bij verzuim
Soort verzuim

Relatief verzuim

Omschrijving

•
•

16 uur verzuim in een periode van 4 weken
Verzuim gerelateerd aan vermoedelijke achterliggende
problematiek.

Schorsen

School kan gedurende maximaal 5 dagen een leerling de toegang
tot school ontzeggen.

Verwijderen

Een verwijdering van een leerling

Actie school

•
•

Contact met ouders
Verzuim van 16 uur in 4 weken binnen 5
werkdagen melden bij leerplicht.
• Verzuim gerelateerd aan (vermoedelijke)
achterliggende problematiek kan eventueel
gemeld worden bij leerplicht wanneer de 16 uur
niet bereikt is.
Alle schorsingen direct melden aan ouders. Schorsingen
langer dan 1 dag binnen 2 weken melden bij :
• Leerplicht
• inspectie
Binnen 1 werkdag melden bij leerplicht
michelle.coenen@sittard-geleen.nl tel: 0464777492

Hoe te handelen bij te laat komen?
Frequentie
Algemene regel
1 x te laat

3 x te laat
6 x te laat
9 x te laat

Actie school
• School informeert ouders via nieuwsbrief over het belang van op tijd
komen
Als de leerkracht constateert dat een kind zonder afmelding afwezig is, zal
tussen 08.30 uur en 09.30 uur contact op worden genomen met de ouders. De
voornaamste reden voor deze handelwijze is het voorkomen van
onduidelijkheid over waar uw kind op dat moment is.
Als ouders niet bereikbaar zijn, neemt school contact op met de politie.
Leerkracht informeert ouders over het te laat komen en meldt dat het kind op
tijd moet komen
Leerkracht stuurt een brief naar ouders of voert een gesprek met ouders over
het te laat komen
De leerkracht informeert de directie

Actie leerplicht
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12 x te laat
15 x te laat

De directie stuurt een brief naar ouders met de mededeling dat het te laat
komen kan leiden tot een melding bij leerplicht
De directie meldt het verzuim bij leerplicht en stuurt een brief naar
ouders/verzorgers met de mededeling dat het verzuim gemeld is bij leerplicht.
Meldt het verzuim bij leerplicht

Leerplicht stuurt een waarschuwingsbrief naar
ouders/verzorgers en stuurt een kopie naar school.

Hoe te handelen bij ziekteverzuim?
Omschrijving
Twijfelachtig ziekte verzuim: School heeft twijfels over het ziekteverzuim

Langdurige ziekte verzuim
Ziekteverzuim van meer dan 2 weken

Zorgwekkend ziekte verzuim:
Meerdere keren in een jaar meer dan 16 uur ziek

Actie school
• Contact met ouders
• Meld ziekteverzuim in gebiedsteam. Bespreken of
schoolarts/verpleegkundige aan de slag kan met ziekteverzuim en
of melding bij leerplicht nodig is.
• Contact met ouders
• Meldt ziekteverzuim in het gebiedsteam. Hier wordt besproken of
schoolarts/verpleegkundige aan de slag kan met ziekteverzuim en
of melding leerplicht nodig is.
• Stelt een huiswerk- en/of inhaalplan op en adviseert indien nodig
over alternatieve onderwijsmogelijkheden
• Contact met ouders
• Meldt ziekteverzuim in het gebiedsteam hier wordt besproken of
schoolarts/verpleegkundige aan de slag kan met het ziekteverzuim
en of melding bij leerplicht nodig is.
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Voorbeeldtekst voor brief aan ouders
Schinnen, datum:
Geachte ouders/verzorgers van ………………………………

Uw kind is .. keer te laat gekomen.
Uw kind dient elke dag op tijd op school te komen.
Wilt u er voor zorgen dat uw kind op tijd op school komt?

Alvast bedankt voor uw medewerking, Met vriendelijke groet, Juffrouw/meester ………………………………….
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Voorbeeldtekst voor brief aan ouders
Schinnen, datum:
Geachte ouders/verzorgers van

De lessen op BS St. Dionysius beginnen om 8.30 uur. Leerlingen die te laat in de les komen, verstoren de les voor andere leerlingen en de leerkracht.
Daarnaast missen de leerlingen die te laat komen zelf een deel van de les. De start van de dag verloopt hierdoor voor alle partijen niet prettig.
Middels deze brief doe ik een dringend beroep op u om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school komt. De deur van de school gaat open om 8.15 uur.
Het is aan te raden uiterlijk om 8.25 uur naar de klas te gaan. Zo verloopt de start van de dag voor iedereen prettiger.
Mocht het in de toekomst vaker voorkomen dat uw kind te laat is, dan zijn wij verplicht om de leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen van het verzuim
van uw kind.
Met vriendelijke groet,
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Voorbeeldtekst voor brief aan ouders

Schinnen, Datum:

Geachte ouders/verzorgers van
Uw kind is de afgelopen periode te vaak te laat op school gekomen. Dit te laat komen is hinderlijk voor de andere leerlingen en de leerkracht en niet goed
voor de eigen ontwikkeling van uw kind.
Uw kind en u zijn reeds aangesproken op het te laat komen en de gevolgen daarvan. Helaas heeft er onvoldoende verbetering opgetreden; uw kind komt
nog steeds te laat op school.
Daarom zijn wij genoodzaakt om de leerplichtambtenaar te informeren. Een eventuele boete kan volgen. Wij hopen dat het niet zover hoeft te komen en
verzoeken u bij deze met klem om ervoor te zorgen dat uw zoon/dochter op tijd op school is.

Met vriendelijke groet,

