
Verzuimprotocol obs Kortland     

Het verzuimprotocol is bedoeld om de schoolgang van al onze leerlingen te waarborgen. 

Dit verzuimprotocol is een richtlijn voor leerkrachten, administratie, interne begeleiding en directie, 

om op eenduidige en planmatige wijze te handelen bij schoolverzuim. 

In het protocol worden ook de wettelijke kaders en verplichtingen rondom verzuim duidelijk. 

In overleg met de leerplichtambtenaar Elly van Duin van de gemeente Krimpen aan den IJssel 

proberen we door middel van naleving van dit protocol adequaat te handelen bij schoolverzuim, 

alsmede vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. 

 

Verzuimregistratie door de leerkracht in ParnasSys 

Reden afwezigheid Opnemen in verzuimadministratie 

Spijbelen 

• Betreft hele uren of dagen 

• Reden onbekend, niet legitiem of 
achteraf gemeld 

Ongeoorloofd verzuim 

Ziekte gemeld conform geldende afspraken 

• Voor het afgesproken tijdstip 

• Door ouder of verzorger 

Ziekte 

Ziekte niet gemeld conform geldende 
afspraken: 

• Niet voor het afgesproken tijdstip 

• Niet door de ouder of verzorger 

Ongeoorloofd verzuim* 

Te laat komen Ongeoorloofd verzuim 

Bezoek (huis)arts, specialist en dergelijke 
conform gelden afspraken 

Geoorloofd verzuim 

Bezoek (huis)arts, specialist en dergelijke niet 
conform gelden afspraken 

Ongeoorloofd verzuim* 

Vrijstelling vanwege gewichtige 
omstandigheden (minder dan 10 schooldagen) 
met toestemming van de schooldirecteur 

Geoorloofd verzuim 

Vrijstelling vanwege gewichtige 
omstandigheden (meer dan 10 schooldagen) 
met toestemming van de leerplichtambtenaar 

Geoorloofd verzuim 

Luxe verzuim: vrije dag(en) zonder 
toestemming van schooldirecteur en /of 
leerplichtambtenaar 

Ongeoorloofd verzuim 

Schorsen (maximaal 5 schooldagen) Schorsing 

Verwijdering van een leerling Verwijderen 

*Kinderen die zonder afmelding afwezig zijn, worden om 08:30 uur gemeld bij de 

administratie/conciërge en voor 09:00 uur nagebeld. De administratie/conciërge wijst ouders op hun 

verplichting om af te melden bij ziekte of bezoek aan specialist. 

 



 

Hoe te handelen bij ziekteverzuim? 

Soorten ziekteverzuim  

Twijfelachtig ziekteverzuim: 
School heeft twijfels over het ziekteverzuim 

- Bespreek ziekteverzuim met intern 
begeleider 

- Inschakelen schoolarts/verpleegkundige 
(CJG) voor advies aan school wel/niet 
ziek 

Zorgwekkend en/of langdurig ziekteverzuim 
 

- Bespreek het ziekteverzuim met intern 
begeleider 

- Gesprek met leerkracht, intern 
begeleider en ouders, waarbij ouders 
inzicht geven in het ziektebeeld en de 
verwachte duur  

- Schakel met CJG verdere zorg en 
samenwerkingsverband in 

- Stel een huiswerk- en/of inhaalplan op 
en adviseer indien nodig over op 
alternatieve onderwijsmogelijkheden. 

 

Hoe te handelen bij veelvuldig te laat komen? 

Frequentie Actie school Actie leerplicht 
6x te laat - Dagelijkse registratie in 

ParnasSys door de leerkracht. 
- De leerkracht voert een 

officieel gesprek met de 
ouders over het verzuim. Een 
verslag van het gesprek komt 
in ParnasSys, ouders 
ontvangen een kopie. 

 

9x te laat - Dagelijkse registratie in 
ParnasSys door de leerkracht. 

- Leerkracht meldt verzuim bij 
directie en IB. 

- Directie nodigt ouders uit 
voor een gesprek en meldt 
mogelijk het verzuim bij 
leerplicht. 

 

12x te laat - Dagelijkse registratie in 
ParnasSys door de leerkracht. 

- Leerkracht meldt verzuim bij 
directie en IB. 

- IB meldt het verzuim bij 
leerplicht .  

- Ouders ontvangen een e-mail 
van IB dat het verzuim is 
gemeld bij de 
leerplichtambtenaar. 

De leerplichtambtenaar nodigt 
ouders uit voor een gesprek en/of 
stuurt een waarschuwingsbrief. 



15x te laat en 
elke 
daaropvolgende 
keer 

- Dagelijkse registratie in 
ParnasSys door de leerkracht. 

- Leerkracht meldt verzuim bij 
directie en IB. 

- IB meldt het verzuim bij 
leerplicht.  

De leerplichtambtenaar voert een 
gesprek met ouders op hun bureau 
en overweegt vervolgstappen. 

 

Hoe te handelen bij ongeoorloofd verzuim, schorsen en verwijderen? 

Verzuim Omschrijving Acties school 

Overig verzuim Losse dag(en) <16 uur 
binnen 4 weken, zonder 
afmelding of niet legitiem. 

 

- De leerkracht 
informeert ouders op 
de eerste dag van het 
verzuim dat deze als 
ongeoorloofd gemeld 
zal worden en 
registreert dit in 
ParnasSys. 

- Leerkracht meldt 
verzuim bij directie en 
IB. 

- IB meldt verzuim bij 
leerplicht onder “overig 
verzuim” binnen 5 
dagen bij leerplicht. 

- Ouders ontvangen een 
e-mail van IB dat het 
verzuim is gemeld bij de 
leerplichtambtenaar. 

 
Luxe verzuim Zonder toegekend verlof 

buiten de schoolvakanties 
op vakantie. 

 

- Als bij overig verzuim. 
Verzuimmelding wordt 
onder “luxe verzuim 
gemeld bij leerplicht. 

 

16 Uur verzuim in 4 weken Binnen 4 weken 16 uur 
verzuim. 

- De leerkracht 
informeert ouders op 
de eerste dag van het 
verzuim dat deze als 
ongeoorloofd gemeld 
zal worden en 
registreert dit in 
ParnasSys. 

- Leerkracht meldt 
verzuim bij directie en 
IB. 

- IB past eerdere 
verzuimdatum in naar 
16 uur in 4 weken. 

Langdurig relatief verzuim  - Inschakelen 
samenwerkingsverband 



Schorsen Maximaal één week. - Toestemming van het 
bestuur. 

- Direct melden aan 
ouders/verzorgers 

- Thuiswerkpakket 
meegeven. 

- Melden aan de inspectie 
van het Onderwijs bij 
twee dagen of meer 

Verwijderen Bij verwijdering dient de 
leerling de vertrekkende 
school te blijven bezoeken, 
totdat er de leerling op de 
nieuwe school terecht kan. 
(lln. mag niet tot die tijd 
geschorst worden) 

- Toestemming van het 
bestuur. 

- Binnen 1 dag melden bij 
leerplicht 

- Binnen twee weken 
melden aan Inspectie 
van het onderwijs 

- Vanuit zorgplicht dient 
er een andere school 
gezocht te worden. 

 


