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Doel
Een goede verhouding tussen school, leerlingen en ouders vormt de basis van een effectief
verzuimbeleid. Alle partijen hebben hierbij hun eigen rol. Ouders zorgen ervoor dat hun
kind naar school gaat en zij informeren de school als hun kind afwezig is.
De school hanteert duidelijke regels bij het voorkomen en aanpakken van verzuim, zodat
ouders en leerlingen, maar ook de medewerkers van de school weten waar zij aan toe zijn
en wat er van hen wordt verwacht.
Aanpak
De informatie over leerplicht, verlofaanvraag en formulieren vindt u op onze website:
Werkwijze:
Vanaf schooljaar 2021-2022 geven ouders absenties zelf door via Parro. Dit werkt als volgt:
1. Ga naar de Parro app (app en werkwijze wordt u bij aanmelding doorgegeven).
2. Klik op absentie melden.
3. Klik het juiste kind aan (indien van toepassing).
4. Klik op de juiste reden voor absentie (ziek, doktersbezoek, etc.)
5. Geef de juiste data en tijden door.
6. Geef een korte toelichting voor de leerkracht over de reden van de absentie.
7. Verstuur de absentiemelding.
Ziekmelden: Via Parro.
Vóór 8.30 uur via de Parro app. Leerkrachten melden de leerling beter via Parro wanneer
deze weer op school is. Leerkrachten melden leerling beter door via Parro naar absenties te
gaan. Hier drukken zij op de desbetreffende leerling en dan op ‘aanwezig melden’.
Indien wij geen meldingen hebben ontvangen bellen wij u vóór half 10 om te checken of
alles in orde is.
Bezoek aan arts: Via Parro.
Verlof vanwege bezoek aan een dokter, tandarts of ziekenhuis zijn allemaal redenen om de
school niet of niet volledig te bezoeken. Wij vragen ouders of zij het verzuim van school
zoveel mogelijk willen beperken, om bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts/orthodontist
buiten schooltijd te plannen. We merken dat tandartsen en orthodontisten u in eerste
instantie vragen dit onder schooltijd te doen, omdat het voor hen het meest praktisch is.
We vragen u door te vragen, dan is er meestal wél een mogelijkheid vanaf 14.00 uur.
Geoorloofd verlof of luxe verzuim: Aanvragen via verlofformulier op de website (ook te
bereiken via Parro) .
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen
daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het
dat ouders kinderen thuishouden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan.
Dit noemen we luxe verzuim.
Een kind van 4 jaar is nog niet leerplichtig. Een kind wordt leerplichtig vanaf de eerste
schooldag volgend op de maand waarin het 5 jaar wordt. Een kind van 5 jaar mag hooguit 5
uur per week vrij gestructureerd vrij krijgen en is niet bedoeld voor extra vakantieverlof. Dit
verlof moet via de directie worden aangevraagd. In het belang van een soepele

ontwikkelingslijn van uw kind, is het wel verstandig om het kind zo min mogelijk thuis te
houden.
Er zijn meerdere redenen waarvoor u geoorloofd verlof kunt aanvragen; denk aan
begrafenissen, feesten zoals jubileum en bruiloft en vakantieverlof in specifieke gevallen
i.v.m. aard van het beroep. Verzoeken voor verlof dienen altijd digitaal, via een
verlofaanvraag, te worden ingediend op de website.
Luxe verlof ivm de aard van het beroep kan in specifieke situaties aangevraagd worden.
Daarbij 3 belangrijke punten:
1. Het gezin kan gedurende een heel schooljaar geen enkele keer 2 weken
aaneengesloten op gezinsvakantie.
2. Het verlof dat u aanvraagt, mag als het gekoppeld wordt aan een vakantie of vrije
dagen niet meer dat 2 weken zijn.
3. Het verlof valt niet in de eerste 2 weken vh schooljaar. (Dit omdat het de 2 meest
cruciale welen voor een groep, leerling en leerkracht is, de gouden weken)
4. De aanvraag moet voorzien worden van een werkgevers of bij een ZZP situatie een
accountants verklaring. Die kunt u vinden via website/verlof.
Hierbij vragen wij u naar alle de punten te kijken. Mocht u ervan overtuigd zijn dat de
situatie bij u reden is om een extra vakantieverlof aan te vragen, dan kunt u die, inclusief
accountant- of werkgeversverklaring, aanvragen voor een extra vakantieverlof.
Ouders die hun kind(eren) thuishouden van school terwijl daarvoor geen toestemming is
gegeven, krijgen van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.
Scholen worden gecheckt op de naleving van deze wet- en regelgeving door de onderwijsinspectie.
Te laat
Te laat komen is storend voor de leerlingen en de leerkrachten, want zij zijn al gestart met
de lessen. Kostbare onderwijstijd gaat hierdoor verloren en te laat komen valt onder
ongeoorloofd schoolverzuim.
We hanteren het volgende preventieve beleid:
a. Bij 3 keer te laat neemt de leerkracht contact met ouders. Wellicht neemt hun zoon
of dochter een andere route? Kletst gezellig onderweg en komt daardoor te laat? Of
lukt het niet om op tijd te vertrekken. Heeft een kind zorgtaken waardoor het niet op
tijd naar school kan?
In ieder geval neemt de leerkracht eerst contact op.
b. Bij >5 keer te laat geeft de leerkracht dit door aan de directie, die contact met de
ouder opneemt.
c. Bij 10 keer te laat zal de directie contact opnemen met de jeugd verpleegkundige.
Veelvuldig te laat komen valt onder overig verzuim = ongeoorloofd verzuim van
minder dan 16 uur. Dus bv regelmatig te laat komen nadat er al vooraf veel
aandacht is geweest om het 'te laat komen' te voorkomen - verzuim door zorgtaken
binnen het gezin. Het is aan de school of zij dit verzuim willen melden, dus niet
verplicht. Maar wel passend binnen de zorgwet.

Te veel ziek
Als een kind heel vaak ziek gemeld wordt en er is reden tot zorg vanwege het verzuim, dan
doet de school een verzoek aan de schoolarts om u en uw kind op te roepen voor nader
onderzoek. Dit is vooral een teken van bezorgdheid. We vragen de schoolarts om met
ouders en school mee te denken hoe we de gezamenlijke zorg omtrent onderwijs zo goed
mogelijk kunnen oppakken.
Wat moeten we weten en doen:
• Heel vaak ziek betekent meer dan 4 ziekmeldingen in 3 maanden.
• De leerkracht informeert de ouders per mail (zie standaard tekst).
• De leerkracht informeert de intern begeleider en directeur.
• De intern begeleider informeert de ouders telefonisch (zie standaard tekst)
• De intern begeleider informeert de schoolarts.
Een middagje thuishouden als uw kind 4 jaar, 5 jaar of 6 jaar is
Wilt u uw 4 jarig kind een (mid)dagje thuis houden, omdat het moe is, dan mag dat. Graag
wel vooraf melden bij de leerkracht.
De echte leerplicht begint op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat een
kind vijf jaar is geworden. Soms is een volledige schoolweek te lang voor deze jonge
leerlingen. Daarom biedt de Leerplichtwet een mogelijkheid tot vrijstelling. Ouders van een
5 jarig kind mogen - in goed overleg met de directeur - hun kind maximaal vijf uur per
week thuishouden. Mocht dit niet genoeg blijken te zijn, dan mag een directeur daar nog
vijf extra uren vrijstelling per week bovenop doen. De mogelijkheid voor extra vrijstelling is
uitsluitend bedoeld om overbelasting van leerlingen te voorkomen. Zodra een kind zes jaar
is, geldt de overgangsmogelijkheid niet meer.
Zesjarige leerlingen moeten het volledige onderwijsprogramma volgen.

Producteigenaar
Producten

Directeur
Schoolverzuim protocol RBLBNO
Verlofregeling protocol RBLBNO
Verlofaanvraag
Werkgevers/accountantsverklaring

