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Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs, zodat het kind zich kan ontwikkelen tot mondige, 
zelfstandige volwassene, voldoende toegerust om te participeren in de samenleving. Er is sprake van 
een gezamenlijke missie ; het bevorderen van een doorlopende schoolloopbaan met als doel het 
maximaal haalbare voor en met de leerling te bereiken.  
 
De school heeft zich te houden aan de Leerplichtwet. Op grond van deze wet hebben alle kinderen die 
in Nederland wonen of langere tijd verblijven, de plicht naar school te gaan 
 
Het verlof - verzuimprotocol is een ondersteunende en praktische handreiking om bovenstaande te 
bereiken. Het betreft een weergave van de wijze waarop school in de praktijk vorm geeft aan het 
bestrijden van schoolverzuim. Hierin werken wij samen met de gemeente Heerlen die 
verantwoordelijk is voor het toezicht op de leerplicht. Voor onze school betekent dit dat wij 
samenwerken met bureau Voortijdig schoolverlaten Parkstad Limburg; afgekort VSV 
 
Het verlof- verzuimprotocol heeft de volgende functies:  
 
● Het geeft duidelijkheid omtrent de regels, afspraken en taken; het schept duidelijkheid naar 
leerlingen en ouders omtrent de regels en werkwijze van de school;  
 
● Het maakt het mogelijk snel en adequaat te reageren op verzuim en op aan verzuim gerelateerde 
gedragsproblematiek.  

mailto:info@bs-tarcisius.nl
http://www.bs-tarcisius.nl/
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1. Verzuim 
 
 
Er zijn verschillende soorten verzuim. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen geoorloofd en 
ongeoorloofd verzuim.  
Per verzuimsoort is uitgewerkt wat er mee bedoeld wordt en welke inzet van wie verwacht wordt.  
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1.1 Geoorloofd verzuim 
 
Onder geoorloofd verzuim verstaan we afwezigheid door vrijstelling, ziekte en afwezigheid als er 
sprake is van een schorsing of verwijdering.  
 
 

Soort 
verzuim 

Opmerkingen - acties en betrokken personen 

Verzuim door 
ziekte 

Ouders melden de leerling ziek via ISY / e-mail op de eerste dag van afwezigheid bij 
voorkeur vóór aanvang van de schooldag doch uiterlijk om 8.45 uur. Ouders geven 
daarbij een inschatting hoe lang de afwezigheid zal duren.  
Indien school geen afmelding heeft ontvangen vóór 9.30 uur, wordt door school het 
initiatief genomen om te bellen. De school vindt het belangrijk om te weten 
waarom een kind niet op school is. Dit is vooral een teken van bezorgdheid. Krijgt 
de school geen gehoor voor 09.30 uur, dan wordt dit gezien als ongeoorloofd 
verzuim.  
De groepsleerkracht registreert het verzuim in ParnasSys.  
 
Indien er sprake is van zorgwekkend ziekteverzuim of wanneer school twijfelt over 
de ziekmelding, wordt er advies gevraagd aan de behandelend arts of Jeugdarts van 
GGD-ZL. De jeugdarts geeft op verzoek van ouders of school een advies m.b.t. de 
schoolgang van de leerling.  
 
Indien er geen medewerking wordt verleend door ouders kan er sprake zijn van 
ongeoorloofd verzuim. School meldt dit bij bureau VSV (leerplicht) en de 
procesbegeleider passend onderwijs Innovo.  
 
De inspectie van het onderwijs kan in geval van langdurige ziekte van een leerling 
toestemming geven tot vermindering van de onderwijstijd.  
 
Bureau VSV (leerplicht) doet onderzoek in hoeverre er sprake is van ongeoorloofd 
schoolverzuim en onderneemt actie om het schoolverzuim te stoppen.  
 
Wij vragen u om afspraken ten aanzien van dokters- en tandartsbezoek zoveel 
mogelijk buiten schooltijd te plannen.  
 

Verzuim 
vanwege 
onderwijs-
ondersteunende 
zorg  

Indien een leerling onderwijsondersteunende zorg nodig heeft, staan wij dat als 
school tijdens schooltijd toe in overleg met de intern begeleider in het geval van : 

• Logopedische behandeling bij vermoeden van dyslexie of TOS 

• Logopedische behandeling bij diagnose TOS 

• Dyslexiebehandeling bij de diagnose EED 

• In uitzonderingsgevallen op basis van een hulpvraag waarbij de 
        begeleiding ondersteunend werkt voor het onderwijsaanbod.  
 

Indien er twijfel is in hoeverre het doel van verzuim onderwijsondersteunend werkt, 
wordt dit overlegd met leerplicht.  
Indien nodig wordt de gemiste lesstof meegegeven als thuiswerk.  

Verzuim door 
vrijstelling : 

Ouders vragen verlof aan middels het formulier ‘aanvraag verlof. Dit verlof wordt 
minimaal 8 weken van te voren aangevraagd.  
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Vakantieverlof 
buiten de 
vastgestelde 
schoolvakanties 
 

Het verlofformulier kan gevraagd worden aan de groepsleerkracht. De directeur 
beoordeelt de aanvraag en bewaart de originele aanvraag voor de 
schooladministratie. Ouders ontvangen via de groepsleerkracht een kopie van de 
aanvraag met besluit.  
 
Dit verlof wordt alleen toegekend als : 
-Er sprake is van een specifiek beroep* van een van de ouders waardoor verlof niet 
mogelijk is binnen de officiele vakanties van het schooljaar. Dit verlof mag maximaal 
éénmaal per schooljaar worden aangevraagd. Een werkgeversverklaring toevoegen 
aan de aanvraag is verplicht.  
 
-Het verlof niet meer dan tien schooldagen bedraagt. 
 
-Het niet de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar betreft. 
 
 
**Specifieke aard van het beroep 

Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” dient voornamelijk te worden 
gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in 
bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk 
onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs 
te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties 
tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven 
dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald 
is onvoldoende. 

Verzuim door 
vrijstelling 
 
Verlof vanwege 
gewichte 
omstandigheden 
t/m 10 
schooldagen 
 

Ouders vragen verlof aan middels het formulier ‘aanvraag verlof. Dit verlof wordt 
uiterlijk binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aangevraagd. Dit 
mag maximaal 10 verlofdagen in één schooljaar betreffen.   
Het verlofformulier kan gevraagd worden aan de groepsleerkracht. De directeur 
beoordeelt de aanvraag en bewaart de originele aanvraag voor de 
schooladministratie. Ouders ontvangen via de groepsleerkracht een kopie van de 
aanvraag met besluit.  
 
Gewichtige omstandigheden waarvoor school het verlof kan toekennen, zijn : 

• voor het bijwonen van het huwelijk van bloed-of aanverwanten t/m de 3e 
graad van het kind 

• bij het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of 
grootouders 

• bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad 
van het kind 

• bij overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de 4e graad van het kind 
• verhuizing van het gezin 
• het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten 

lesuren kan gebeuren 
• verlof vanwege verplichtingen voortvloeiend uit godsdienst of 

levensovertuiging 

De volgende situaties zijn nooit gewichtige omstandigheden: 

• familiebezoek in het buitenland 
• vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale 

aanbieding 
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• vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden 
• een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale 

vakantieperiode op vakantie te gaan 
• eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-) drukte 
• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. 

Verzuim door 
vrijstelling 
 
Gewichtige 
omstandigheden 
meer dan 10 
schooldagen 
 
 

Ouders vragen verlof aan middels het formulier : ‘aanvraag verlof. Dit verlof wordt 
zo snel mogelijk aangevraagd. Het verlofformulier kan gevraagd worden aan de 
groepsleerkracht. De school legt de aanvraag voor aan de leerplicht. De leerplicht 
bepaalt in overleg met de directeur van de school of de aanvraag toegekend wordt.  

Verzuim door 
schorsing / 
verwijdering  

Ouders worden door het bevoegd gezag schriftelijk op de hoogte gebracht van de 
schorsing / verwijdering. Een schorsing mag niet meer dan vijf schooldagen zijn.  
De school blijft verantwoordelijk voor het bieden van een vorm van onderwijs.  
School infomeert de onderwijsinspectie, het samenwerkingsverband, het 
schoolbestuur en leerplicht.  
Mocht verwijdering leiden tot dreigen thuiszitten, dan wordt de leerling door school 
gemeld als thuiszitter bij het samenwerkingsverband. Indien er daadwerkelijk 
sprake is van een thuiszitter dan wordt er melding gemaakt bij DUO.  

 
Bezwaar en beroep 
Tegen een afgewezen verzoek om extra verlof kan de indiener schriftelijk bezwaar maken. Dit bezwaar 
kan ingediend worden bij het bestuur. 
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten: 

• naam en adres van belanghebbende; 
• de dagtekening (datum); 
• een omschrijving van het besluit dat is genomen; 
• argumenten die duidelijk maken waarom indiener niet akkoord gaat met het besluit 
• als het bezwaar niet door de indiener maar namens deze wordt ingediend, dient er een 

ondertekende volmacht bij het bezwaarschrift te worden gevoegd. 
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1.2 Ongeoorloofd verzuim 
 

Soort verzuim Opmerkingen – acties – betrokken personen 
Ongeoorloofd verzuim 

Absoluut verzuim 

Bureau VSV gaat na of alle vierjarigen op school staan ingeschreven. De 
ouders van niet ingeschreven kinderen ontvangen een brief. Hierin wordt 
aangegeven dat het wenselijk is hun kind in te schrijven en wordt gevraagd 
aan te geven waarom het kind niet staat ingeschreven. Deze kinderen zijn 
nog niet leerplichtig, Bureau VSV kan hier niet handhaven. Als school 
vinden wij het zeer wenselijk om de vierjarige leerling te laten starten op 
school.  

De leerplicht gaat in op de eerste dag van de maand na de maand waarin 
het kind 5 jaar wordt. Bijvoorbeeld, als een kind verjaart op 21 april, gaat 
de leerplicht in op 1 mei. Heeft een vijfjarige leerling meer rust nodig dan 
mag de leerling 5 uur per week thuisblijven, dit mag totdat de leerling 6 
jaar is. Dit gaat in overleg met school. Heeft de leerling meer rust nodig 
dan kan er een aanvraag gedaan worden voor 5 extra uren. Hiervoor is 
toestemming van de directeur van school nodig.  

Ongeoorloofd verzuim 

Geen afmelding / te laat 
komen 

 

Indien school geen afmelding heeft ontvangen ten aanzien van ziekte van 
de leerling, noteert school de afwezigheid als ongeoorloofd. Bij 3 keer 
ongeoorloofd verzuim gaat er een melding naar de leerplichtambtenaar. 

Ook te laat komen op school wordt aangemerkt als schoolverzuim. Als de 
leerling met regelmaat te laat komt, dan kan dit voor de school reden zijn 
dit te melden bij de leerplichtambtenaar. We volgen hierin deze stappen: 

• Is de leerling te laat op school, dan wordt dit geregistreerd en gaat 
er de ‘te laat gekomen’ brief mee naar huis.  

• Is de leerling 3 keer te laat gekomen dan neemt de leerkracht 
contact op met ouders. 

• Blijft het te laat komen zich ook hierna voortzetten, dan maakt de 
leerkracht hierover melding bij de directie. De directie overlegt 
over de vervolgstappen zoals melding maken bij leerplicht en 
informeert ouders hierover.    

Ongeoorloofd verzuim 

Relatief verzuim 

Van relatief verzuim is sprake als een leerling wel staat ingeschreven op 
een school of onderwijsinstelling, maar zonder geldige reden afwezig is. 
Hiertoe wordt ook regelmatig te laat komen, spijbelen of regelmatig ziek 
melden zonder reden gerekend. (zie ook hierboven) Hierbij is nog geen 
sprake van ernstig verzuim, maar het kan een indicatie zijn van een 
onderliggend probleem.  

Relatief verzuim wordt verdeeld in luxe verzuim en signaalverzuim.  

● Luxe verzuim is wanneer een leerling zonder toestemming verzuimt 
vanwege familiebezoek of extra vakantie.  

● Signaalverzuim is wanneer het verzuim een symptoom is van een 
onderliggende problematiek. De leerling kan niet goed meer op school 
functioneren. Hierbij kan het gaan om problemen thuis, leerproblemen, 
motivatieproblemen, gezondheidsproblemen, gedragsstoornissen etc. 
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Indien sprake is van een onderliggend probleem, dient indien nodig 
externe hulp te worden ingeschakeld. 

School is verplicht om ongeoorloofd verzuim van 16 uur in 4 weken te 
melden bij leerplicht via DUO. Leerplicht onderzoekt de melding via 
contact met school – ouders en eventueel andere betrokkenen. Bij 
verwijtbaar verzuim kan er door leerplicht een waarschuwing worden 
gegeven of kan er een proces-verbaal worden opgemaakt.  

 

Verlof dat zonder toestemming van de directeur of de 
leerplichtambtenaar wordt opgenomen, wordt aangemerkt als 
ongeoorloofd verzuim. 
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2.  Verzuimregistratie  
 
De school beschikt over een leerlingadministratiesysteem; ParnasSys, waarin bijgehouden wordt welke 
leerlingen, hoe vaak en waarom verzuimen. De school laat hiermee zien dat ze de leerplichtwet 
voldoende naleeft. Een adequate verzuimregistratie maakt gedegen en snelle vervolgacties mogelijk. 
Het registratiesysteem:  
● maakt verzuim duidelijk zichtbaar,  
● biedt de mogelijkheid om snel actie te ondernemen (zoals verzuim melden aan de 
leerplichtambtenaar),  
● laat statistieken zien in het verzuimgedrag,  
● maakt het mogelijk om evaluaties te maken ten behoeve van de verbetering van het verzuimbeleid 
binnen de school.  
 
De school registreert elk verzuim dagelijks. Niet alleen relatief verzuim, maar ook (veelvuldig) te laat 
komen en spijbelen wordt geregistreerd. Ouders/verzorgers zijn verplicht om afwezigheid van hun 
kind en de reden van afwezigheid aan de school door te geven (lpw, art. 11, 12 en 13). Indien een 
bericht van de ouders ontbreekt, neemt de school contact op met de ouders/verzorgers voor verdere 
informatie. Op deze manier kan het verzuimgedrag per leerling achterhaald worden. 
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3. Contactgegevens  
 
 
 

 
 
 

• Maanplein 88 

• Postbus 1 

• 6400 AA Heerlen 

• Telefoon: 045-5605888 

• Email:info@vsv-parkstad.nl 
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