
       Verzuimprotocol 
 

OP TIJD KOMEN IS EEN VORM VAN RESPECT 
  
Hoe te handelen bij afwezigheid van een leerling. 
De mentor houdt zicht op onderstaande meldingen en draagt zorg voor het doorgeven hiervan aan de 
juiste personen.  Zie verzuim protocol 
 
Elke les wordt er door de leerkracht genoteerd wie niet in de les aanwezig is in Presentis. Niet 
aanwezig betekent OA. Komt een leerling alsnog later in de klas dan verandert de mentor het OA in te 
laat met het aantal minuten daarbij.  De absentencontroleur verandert eventueel het OA als hij contact 
heeft gekregen met de ouders. 
 
TL=Te laat komen 
Dezelfde middag een kwartier of half uur op school blijven. Zoals u kunt zien hanteren we bij het te 
laat komen een meer lik op stuk beleid, te laat betekent dezelfde dag een kwartier (binnen 15 minuten 
te laat) of dertig minuten (bij meer dan 15 minuten te laat) op school blijven en leerlingen bellen zelf 
met hun ouders om dit te melden. Leerling belt ouders hierover.  
-6x TL= gesprek spreekuur leerplicht op school   
-9x TL= officiële melding bij Duo en oproep leerplicht op het stadhuis.   
 
De jeugd preventie medewerker (JPW) kan ingeschakeld worden. 
 
Z=Ziek melden 
Mentor informeert de tweede en de vijfde dag de afwezigheid bij de ouders naar de stavaza 

 50 uur ziek   = gesprek met ouders  door de mentor 

 75 uur ziek =   gesprek spreekuur schoolarts op school   

 100 uur ziek=  gesprek spreekuur leerplicht op school 

 125 uur ziek=  officiële melding bij Duo  en oproep  leerplicht op het stadhuis 

 5x ziekmelding: gesprek ouders door de mentor 

 10x ziekmelding= gesprek spreekuur schoolarts 

 15x ziekmelding= officiële melding bij duo melding en oproep leerplicht op het stadhuis. 

 Bij twijfel aan het (geoorloofd) verzuim kan een oproep volgen bij de jeugdarts. 
 

De jeugd preventie medewerker (JPW) kan ingeschakeld worden. 

OA=Ongeoorloofd afwezig 

OA = tijd dubbel inhalen waarbij de mentor bij de zorg coördinatie schriftelijk aangeeft  wanneer dit gebeurt 

- 8  uur OA = spreekuur leerplicht op school  (uren dubbel inhalen 

-16 uur OA= duo melding en oproep stadhuis. De leerplicht bepaalt de vervolgstap. 

 
De jeugd preventie medewerker (JPW) kan ingeschakeld worden. 
 

AM = afwezig met kennis 
-De mentor/absentencontroleur registreert in Presentis.  
-Korte afwezigheid, bijvoorbeeld doktersbezoek, wordt van tevoren gemeld door de ouders/verzorger. 
Briefjes hiervoor liggen in de groepen, bij de administratie en staan op de site van de school. 
Langduriger verlof moet 4 weken van te voren aangevraagd worden. 

Verzuim soort Registraties 

mentor 

Registraties 

Spreekuur 

leerplicht/jeugdarts 

Registraties 

Stadhuis en Duo 

melding 

TL = te laat Elke dag inhalen 6 x 9 x   

OA = ongeoorloofd verzuim Dubbel inhalen              8 uur  16 uur  

AM = afwezig met kennis n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Z = ziek 

 

50 uur/5x =Stand 

van zaken 

75 uur-100 uur  

/10 x 

 

125 uur/15 x 

 

V = verlof n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 


