Verzuimbeleid De Springplank
Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Kinderen moeten verplicht naar school vanaf de
eerste dag van de maand nadat een kind vijf jaar is geworden. Kinderen tot vijf jaar gaan zoveel
mogelijk naar school.
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een kind niet of gedeeltelijk niet naar school kan.
Hieronder ziet u wat de gang van zaken is, wat er van u verwacht wordt en wat u van de school mag
verwachten.
Geoorloofd verzuim
Geoorloofd verzuim betekent afwezig zijn van een leerling met toestemming van de schooldirectie.
Voorbeelden hiervan zijn wanneer de leerling ziek is, wanneer er sprake is van een bezoek aan een
arts of andere vorm van hulpverlening wat niet na schooltijd gepland kan worden of wanneer er bij
hoge uitzondering bijzonder verlof is aangevraagd en toegekend.
(Medische) afspraken etc.
Afspraken bij artsen en overige instanties worden zoveel mogelijk buiten schooltijd afgesproken.
Wanneer dat niet mogelijk is, dan bij voorkeur een afspraak aan het begin van de ochtend of het
einde van de middag inplannen, waardoor de leerling de rest van de dag op school aanwezig is.
Ouders/verzorgers
● Aan het begin van de dag (tussen 7.30 uur en 8.10 uur), waarop de leerling afwezig zal zijn,
melden de ouders desbetreffende leerling telefonisch af (071- 5221110).
● Bij de afmelding wordt de reden van afwezigheid doorgegeven en hoe lang verwacht wordt
dat de leerling afwezig zal zijn.
School
● De school registreert de afmelding.

Ziekte
Een leerling blijft ziek thuis wanneer hij/zij door ziekte geen onderwijs kan volgen en in overleg
met de school wanneer er besmettingsgevaar voor anderen dreigt.
Ouders/verzorgers
● Aan het begin van de dag (tussen 7.30 uur en 8.10 uur), waarop de leerling afwezig zal zijn,
melden de ouders, de leerling telefonisch af (071- 5221110).
School
● De school registreert de ziekmelding.
● Na vijf schooldagen neemt de leerkracht contact op om te informeren hoe het met het zieke
kind gaat.
● Wanneer een leerling langer dan twee weken ziek is of dit voor de 4e keer in een kwartaal
gebeurt, gaat de school met ouders/verzorgers in gesprek. Mogelijk zijn er dan zorgen om de
gezondheid van uw kind.
● Het gesprek kan voor school aanleiding geven om advies te vragen bij de
JeugdGezondheidszorg (GGD/JGZ).
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●

Indien nodig wordt overeenkomstig de Nederlandse wet de Leerplicht ingeschakeld.

Verlof
In zeer uitzonderlijke gevallen kan er vrijstelling van onderwijs gevraagd worden:
verlof vanwege speciale omstandigheden;
verlof vanwege verplichtingen m.b.t. godsdienst/levensovertuiging;
5-jarigen kunnen beperkt verlof aanvragen.
Ouders/verzorgers
● Tenminste twee weken voor de dag waarvoor de vrijstelling wordt aangevraagd, dienen
ouders/verzorgers een schriftelijk verzoek middels een verlofbrief in bij de directeur,
Harmanneke Ensing. De verlofbrieven zijn verkrijgbaar bij de directeur.
School
● De directeur neemt de aanvraag in behandeling, beoordeelt en geeft schriftelijk toestemming
tenzij het verzoek wordt afgewezen. Het aantal dagen verlof en de reden worden
geregistreerd.

Ongeoorloofd verzuim
Ongeoorloofd verzuim is het afwezig zijn van een leerling zonder hiervoor toestemming van de
school te hebben gekregen. Dit is bijvoorbeeld wanneer de leerling te laat op school komt, wanneer
er sprake is van regelmatig ziek melden met gegronde twijfel en wanneer er vrije dagen worden
opgenomen zonder toestemming van de directeur of Leerplicht.
Te laat
Een leerling is te laat op school wanneer hij/zij zonder toestemming niet bij aanvang van de
lessen in de klas aanwezig is. De lessen beginnen in alle groepen om 8.30 uur. Vanaf 8.20 uur
worden de deuren van de school geopend.
School
●
●

●

●
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Bij drie (3) keer te laat op school in één schooljaar, wordt er door middel van een brief contact
opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s). De leerkracht zal deze brief versturen.
Bij zes (6) keer te laat op school in één schooljaar, wordt er door middel van een brief door de
directeur contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s). De leerkracht brengt de directeur
op de hoogte en de directeur stuurt de brief.
Bij negen (9) keer te laat op school in één schooljaar, vindt er een gesprek plaats tussen de
directeur en de ouder(s)/verzorger(s). De leerkracht brengt de directeur op de hoogte van het
aantal keer te laat komen.
Bij twaalf (12) keer te laat op school in één schooljaar, moet de school hier een melding van
maken bij Leerplicht. De leerkracht brengt de directeur op de hoogte, waarna er melding
wordt gedaan door de directeur. De directeur brengt de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte
van de melding.

Leerplicht
● Wanneer Leerplicht een melding van de school heeft ontvangen, neemt de
leerplichtambtenaar contact op met de ouders/verzorgers.
● Er volgt een verwijzing naar zorg en/of een officiële waarschuwing.
● Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de consequenties bij herhaling.

Verzuim zonder reden en/of toestemming
Een leerling mag niet zonder opgaaf van reden en zonder toestemming van school afwezig zijn
(spijbelen).
School
● Bij iedere afwezigheid zonder reden neemt de school contact op met de ouders/verzorgers
en informeert naar de reden van afwezigheid. Dit wordt geregistreerd.
● De school is verplicht dit te melden bij leerplicht.
Leerplicht
● Leerplicht bepaalt op basis van de melding of contact met ouders noodzakelijk is en neemt
contact op met ouders/verzorgers.

Dit beleid is gebaseerd op de handreiking: “Schoolverzuim en Voorkomen van Thuiszitten”. Website:
https://rbl-hollandrijnland.nl
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