
 

Kwaliteitskaart leerplicht en verzuim 

Kaart 2.3 Directie 

Verantwoordelijke Directie  

Geëvalueerd Jaarlijks  

 

Doel 
Op de Bienekebolders vinden we het belangrijk dat alle kinderen op tijd op school zijn en zo min 

mogelijk verzuimen. Het is voor leerkrachten, ouder(s)/verzorger(s) en kinderen duidelijk hoe we 

dit nastreven en welke stappen we zetten bij ziekmelding en verzuim.   

Aanpak 
  
Het kader vanuit de Leerplichtwet  
De school is verplicht een melding te doen bij Leerplicht als er sprake is van 16 uur  
(2 dagen) ongeoorloofde afwezigheid in een periode van 4 aaneengesloten weken. De 
ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan door school op de hoogte gesteld. De IB-er doet de 
melding bij Leerplicht.  
De school mag melden bij 25 uur afwezig (of 25x te laat) op schooljaarbasis. Verder zoekt school 
contact met de Leerplichtambtenaar voor eventueel overleg.  
 
Schoolbeleid Bienekebolders: 
 
Te laat komen:  
De school bespreekt het veelvuldig te laat komen eerst met ouder(s)/verzorger(s) en er worden 
afspraken gemaakt over verbetering. Ouder(s)/verzorger(s) worden vervolgens op de hoogte 
gebracht middels een brief (bijlage 1), wanneer een leerling 15 keer te laat is gekomen. De brief 
ontvangen ze in tweevoud. Ouder(s)/verzorger(s) ondertekenen de brief. Eén exemplaar is voor 
ouder(s)/verzorger(s), de andere gaat terug naar school en wordt in het leerling dossier bewaard. 
Wanneer dit alles niet werkt en het kind is 25 keer te laat gekomen, wordt dit gemeld bij 
Leerplicht. Leerplicht kan meer druk gaan zetten. 
 
Ziekmelding:  
Als het kind ziekgemeld wordt, moet de melding door ouder(s)/verzorger(s) of andere 
volwassenen worden gedaan in het ouderportaal. Bij twijfel, bij een patroon of bij veelvuldige 
ziekmelding kan onze school ervoor kiezen om dit te bespreken met Leerplicht. De leerkracht belt 
ouders om te vragen hoe het met het kind gaat. Als ouder(s)/verzorger(s) werken of op dat 
moment niet zelf voor hun kind kunnen zorgen dan kan de leerkracht contact opnemen met het 
adres waar het kind op dat moment verblijft. Als er dan nog steeds twijfel is of het kind ziek is, kan 
de leerkracht in samenspraak met de IB-er ervoor kiezen om op huisbezoek te gaan. Er kan ook 
voor worden gekozen om de schoolarts in te schakelen. Leerplicht kan tevens betrokken worden 
in dit proces. 



 

 
Ongeoorloofd ziek/afwezig:  
Bij een vermoeden van ongeoorloofd ziek zijn, meldt de school bij Leerplicht. Deze gaat met de 
school en de ouder(s)/verzorger(s) rond de tafel voor een gesprek.  
 
Als kinderen kort voorafgaande aan een schoolvakantie afwezig zijn, melden we dit als school bij 
Leerplicht.  
Als ouder(s)/verzorger(s) buiten de schoolvakanties zonder de toestemming van onze directie op 
vakantie of weggaan, kan dit gezien worden als ongeoorloofde afwezigheid. Wij melden dit direct 
bij de leerplicht. Leerplicht start een onderzoek en het kan zijn dat ouder(s)/verzorger(s) een 
geldboete opgelegd krijgen. 
 
Verlof: 
Ouder(s)/verzorger(s) vragen via het ouderportaal verlof aan. De directie beslist of 
ouder(s)/verzorger(s) al dan niet verlof krijgen. Bij meer dan 10 dagen verlof zal om advies 
worden gevraagd bij de Leerplichtambtenaar. 

Rol van de leerkracht  

 

Leerkracht registreert in ESIS het verzuim (te laat komen, ziekte, geoorloofd en ongeoorloofd 

verzuim). 

Bij veelvuldig te laat komen bespreekt de leerkracht dit met de ouder(s)/verzorger(s) tijdens de 

kennismakings- of rapportgesprekken.  

Bij 15 keer te laat vraagt de leerkracht aan onze administratief medewerkster om een brief in 

tweevoud mee te geven.  

Bij 25 keer te laat geeft de leerkracht dit aan IB door.  

Wanneer een leerling zonder afmelding niet op school is, neemt de school contact op met 
ouder(s)/verzorger(s). 

Rol van de ouders/verzorgers 
Onze school gaat er van uit dat ouder(s)/verzorger(s) het ook belangrijk vinden dat hun kind zich 
goed kan ontwikkelen op school en dat ouder(s)/verzorger(s) het belangrijk vinden om hun kind 
op tijd naar school te brengen. 
 
Het kader vanuit de Leerplichtwet: 
Ouder(s)/verzorger(s) hebben een zorgplicht voor schoolgang, dat wil zeggen de verplichting om 
ervoor te zorgen dat er geregelde schoolgang is. Ofwel dat hun kind naar school gaat volgens het 
aangeboden programma. Dat betekent dat kinderen op tijd op school komen, op tijd afgemeld 
worden als er sprake is van ziekte en geoorloofd afwezig zijn. Wanneer zij niet aan die 
verplichting voldoen, zijn ze in overtreding van de leerplichtwet en daarmee zelfs ook strafbaar.  
In de praktijk betekent het bovenstaande dat ouder(s)/verzorger(s) een setting moeten creëren 

waarbinnen een kind goed naar school kan gaan (vervoer/fiets regelen, spullen op orde, ze op tijd 

wegbrengen, op tijd naar bed enz.). 

Overig  
Aanpassingen in de werkwijze worden opgenomen in de kwaliteitskaart. 
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