
 

 

Protocol  Verzuim leerplicht.  

Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en 

Schiedam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Te laat komen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       Te laat komen 

 Bij 3 keer te laat komen gesprek leerling 

mentor. Waarschuwing school aan de 

leerling. 

Bij 6 tot 9 keer preventief gesprek /spreekuur met 

leerplicht. Leerling krijgt van leerplicht een brief  om 

ouders in te lichten. School informeert ouders per 

brief of mail over het gesprek met de 

leerplichtambtenaar. Ouders mogen bij dit gesprek 

aanwezig zijn. 

 

Bij 12 keer te laat duo melding doen. 

Leerling krijgt een officiële waarschuwing 

van leerplicht. 

Bij 15 keer te laat komen, wederom een duo 

melding . Leerling en ouders worden dan op 

gesprek uitgenodigd en een leerling kan naar 

bureau HALT verwezen worden. Blijkt er recidive te 

zijn van de leerling met betrekking tot het te laat 

komen wordt er door leerplicht PV opgemaakt. 

 



Ziekte verzuim 

 

  

             Melding ziekteverzuim. 

Bij 70 ziekte uren ( 10 dagen ) 

melden bij de CJG verpleegkundige.   

Blijft het ziekteverzuim bestaan. ( het gaat 

voornamelijk om herhaald verzuim ) Dan een OT 

plannen met alle betrokken partijen. Hierin worden 

verder afspraken gemaakt over het eventueel 

verder handelen. Verschijnen ouders tot twee maal 

toe niet op het OT. Dan een melding bij leerplicht 

wegens zorgmijding. 



melden verzuim 

 

 verzuim 

Geoorloofd ,    

hieronder valt ziekte  

verzuim en bezoek bij 

( huis ) arts/ specialist 

en dergelijke gemeld 

conform de geldende 

afspraken. 

Ongeoorloofd,                        

Hieronder valt spijbelen, ziekte  

verzuim niet gemeld conform de 

gemaakte afspraken, te laat komen, 

bezoek ( huis ) arts/specialist en 

dergelijke niet gemeld conform de 

geldende afspraken. 

 

Melden verzuim 

School signaleert het verzuim. Bij verzuim 

meer dan 16 uur in  4 aaneengesloten 

weken een DUO melding.  

Als er sprake is van verzuim dat gerelateerd is aan ( 

vermoedelijke ) achterliggende problematiek.  En/ of 

blijft  er na de melding sprake van verzuim ( 

hardnekkig verzuim ) dan een OT plannen met alle 

betrokkenen. Komen ouders hier tot twee maal toe 

niet opdagen valt dit onder zorgmijding dan 

opnieuw een melding bij leerplicht. 

Schorsingen langer dan 1 dag 

melden bij leerplicht, ouders 

en onderwijsinspectie. 

Definitieve verwijdering 

van een leerling wordt 

gemeld bij leerplicht, 

ouders en 

onderwijsinspectie. 

Bij 6 uur verzuim komt de leerling 

eerst op het spreekuur bij 

leerplicht. Blijft het verzuim 

daarna bestaan dan een duo 

melding. 


