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Inleiding 
Verzuimcoördinatie is het begin van de leerlingbegeleiding. We vinden het belangrijk dat 

leerlingen meedoen met de lessen op school. Leerlingen zijn leerplichtig en de school is 

daarom gehouden om de leerplichtwet te helpen uitvoeren. Dit document beschrijft op welke 

wijze we vormgeven aan de coördinatie van verzuim van lessen.  

Ons verzuimbeleid is opgebouwd uit drie componenten: het melden, het verwerken, en de 

opvolging. 

Begrippen 
Het WVC maakt gebruik van het leerlingvolgsysteem (LVS) Magister. Daarin registreren we 

ook presentie en absentie van een leerling. We gebruiken daarin de volgende afkortingen. 
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Overheid 
DUO heeft in opdracht van het ministerie van OCW een uniforme werkwijze ontwikkeld om 

relatief schoolverzuim (ongeoorloofde afwezigheid) van een leerling te melden. 

De overheid hanteert de volgende definities: 

Absoluut verzuim: een leerling staat wel ingeschreven in de basisadministratie van de 

Gemeente, maar niet op een school. 

Relatief verzuim:  een leerling staat ingeschreven op een school, maar komt niet 

opdagen.  

Thuiszitter:  (1) een leerling die langer dan vier weken ongeoorloofd verzuimt 

(langdurig relatief verzuim). (2) een leerling die absoluut verzuimt. 

Langdurig relatief verzuim: een leerling is gedurende vier weken ongeoorloofd afwezig.  

Luxe verzuim:  leerlingen die buiten de schoolvakantie om ongeoorloofd verzuimt voor 

vakantie.  

KOV Kennisgeving Ongeoorloofd Verzuim 

Een leerling die in vier weken 16 uur verzuimt, moet gemeld worden bij DUO.  

 

 

  



6 

 

1. Regels verzuim 
We vinden de eigen verantwoordelijkheid van de leerling belangrijk, ook ten aanzien van 

verzuim. De regels zijn duidelijk. We verwachten dat je het op tijd regelt als je niet op school 

bent (geweest). Als leerling ben je medeverantwoordelijk voor het bijhouden van je 

aanwezigheids-overzicht in Magister. Als hierin iets niet klopt, kun je dit via de 

onderwijsassistent van de afdeling rechtzetten. 

Voor ouder(s)/verzorger(s): u kunt dit 'verzuimprotocol' downloaden. In het 'Schema 

Maatregelen‟ wordt kort uitgelegd wat de maatregelen zijn bij ongeoorloofd verzuim.  

Magistercheck 
Een paar keer per dag wordt er een check in Magister gedaan op ongeoorloofd verzuim. Als 

een leerling op AO (Absent Ongeoorloofd) staat, dan bellen wij naar huis om na te vragen 

waar je bent. Daarom is het belangrijk om (ruim) van tevoren te melden wanneer je naar de 

huisarts, orthodontist, therapie, enz. moet.  

Terugkomafspraken 
Terugkomafspraken worden gemaakt door de onderwijsassistent of teamleider. We maken 

ze met jóu, dus je bent hier altijd van op de hoogte. Als je zonder geldige reden afwezig bent, 

moet je dubbele uren terugkomen. Ook lichten we indien nodig je ouder(s)/verzorger(s) in.  

Let op: het kan zijn dat terugkomuren niet aansluiten op je lesrooster. Zorg dan dat je in de 

tussentijd huiswerk kunt maken/leren. 

Als je niet terug kunt komen, bijvoorbeeld door ziekte of veel lesuitval, dan mail je dit naar je 

onderwijsassistent. Zodra je weer op school bent, word je verwacht bij de onderwijsassistent. 

Het terugkomuur wordt dan verzet. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat dit geregeld 

wordt.  

Korte lesdagen 
In sommige les- en toetsweken komt het voor dat je maar een of twee uur les hebt als gevolg 

van bijzondere activiteiten, excursies of zieke docenten. Om alle onduidelijkheid voor te zijn: 

je komt altijd naar school.  

Domein- of instructieles 
In een domeinles kun je de keuze hebben bij welk vak je gaat zitten. Je hebt niet de keuze 

tussen een instructieles of een domeinles. Voor de instructielessen geldt dat je daar altijd 

naartoe gaat.   

18-jarige leerlingen en ouder 
Als je 18 jaar geweest bent val je niet meer onder de Leerplichtwet, maar je bent wel 

verplicht om een startkwalificatie te halen (havo- of vwo-diploma, of mbo niveau 2). Zolang je 

onderwijs volgt op het WVC conformeer je je aan de schoolregels en verzuimregels. Indien 

nodig melden we je afwezigheid bij het Regionale Meldpunt Coördinatie Voortijdige (RMC) 

voor voortijdig schoolverlaters. Indien een leerling minder dan 80% van de lessen van een 

vak heeft gevolgd, is het niet mogelijk het voor dit vak gemaakte SE-werk te herkansen. 

Beschikbaarheid voor school 
Je bent van 08.00 tot 16.45 uur voor school beschikbaar in geval van roosterwijzigingen en 

activiteiten. Plan muziekles, sport of een baantje daarom na deze tijd.   
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2. Melden van afwezigheid 
Het kan gebeuren dat je een keer te laat bent, verlof wilt aanvragen, of je ziek moet laten 

melden. Daarover moeten wij altijd op tijd geïnformeerd worden. Ook voor ouders ligt daar 

een taak. LET OP: zit je in de examenklas, dan gelden er aanpassingen van de regels. Die 

aanpassingen vind je in het examenreglement.  

Ben je ziek? 
Je ouder(s)/verzorger(s) melden voor 08.00 uur telefonisch via  070 308 98 87 dat je ziek 

bent. Als de voicemail aan staat, kan de boodschap ingesproken worden. Noem hierbij 

naam, klas en de reden van afwezigheid. Wanneer er een toets is op een latere dag dan de 

dag van ziekmelding, is het wenselijk om opnieuw ziek te melden. 

 

Ben je beter? 
Download de betermeldkaart van de website. Op de dag dat je beter bent, lever je de kaart, 

ondertekend door je ouder(s) en/of verzorger(s), in bij de onderwijsassistent. 

Word je op school niet lekker? 
Je mag niet van school weggaan zonder je te melden bij je teamleider of bij de 

onderwijsassistent. Samen kijken we naar de mogelijkheden. Je mag pas naar huis gaan als 

de onderwijsassistent of teamleider contact heeft gehad met je ouder(s) en/of verzorger(s).  

Blessure en de gymles 
Heb je een blessure of is er een andere reden waardoor het lastig is om mee te gymmen, 

dan verwachten we je toch in de gymles en neem je een briefje mee van je ouders met de 

reden waarom je niet of niet goed mee kunt gymmen. Waar mogelijk krijg je daar een andere 

taak. Ben je toch niet aanwezig in de gymles, dan voeren we dit in als ongeoorloofd absent 

(AO) in Magister. Als het gaat om langdurige of ernstige blessures, kunnen je 

ouder(s)/verzorger(s) contact opnemen met de teamleider. Er worden dan individueel 

afspraken gemaakt. 

Medisch verzuim 
Bezoek aan dokter, tandarts, orthodontist of therapeut wordt zoveel mogelijk buiten 

schooltijden - en zeker niet tijdens toetsen (toetsweek, toetsen) - ingepland. De afspraak 

wordt altijd van tevoren aan school gemeld. Laat de geplande afspraak door je ouders 

melden door het inleveren van een absentiekaart bij de onderwijsassistent. 
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Kortdurend verlof 
Kortdurend verlof is verlof van maximaal 1 (één) schooldag. Er kan vooraf  kortdurend verlof 

aangevraagd worden voor een:  

 Bruiloft 
 Jubileum 
 Religieuze feestdagen 
 Oriëntatie Studiekeuze 

 Theorie-examen, Tussentijdse toets of een Rijexamen. 

Alle andere dan de genoemde redenen voor kortdurend verlof worden afgewezen. Een 

verzoek wordt afgewezen als het bijvoorbeeld gaat om:  

 vakanties buiten de vastgestelde vakanties, bijvoorbeeld buiten hoogseizoen, of een lang 
weekend; 

 vakantie omdat andere gezinsleden vrij hebben; 
 eerder vertrekken naar of later terugkeren van uw vakantieadres in verband met 

(verkeers-)drukte; 
 familiebezoek in het buitenland; 
 goedkopere vliegtickets; 
 het ophalen van familie op bijv. Schiphol; 
 het meereizen met anderen (bijv. naar een jeugdweekend of sportweekend); 
 deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband; 
 verhuizing: voor een verhuizing binnen de eigen woonplaats wordt geen verlof verleend; 
 het aanvragen of ophalen van een paspoort of ID-kaart; 
 andere redenen van dien aard. 

Aanvragen van kortdurend verlof 
 Aanvragen voor kortdurend verlof moeten minimaal één week van tevoren worden 

ingediend bij de teamleider (met uitzondering van een begrafenis). 
 Alle aanvragen voor kortdurend verlof worden via de absentiekaart gedaan. Deze kaart 

kan van de website gedownload worden of bij de onderwijsassistent worden opgehaald. 
 Een kopie van de uitnodiging, de trouwkaart, de rouwkaart, of een bewijs van deelname 

aan een meeloopdag, of een promotieplechtigheid, moet hier worden bijgevoegd. 
 Aanvragen via andere kanalen (briefjes/telefoontjes/mailtjes) en zonder bewijs worden 

niet in behandeling genomen. 
 Bij akkoord wordt de aanvraag verwerkt en geregistreerd in Magister door een 

onderwijsassistent. 
 Bij afwijzing ontvang je daarvan bericht via de onderwijsassistent of teamleider. 
 Ongeoorloofde afwezigheid moet door ons gemeld worden aan de leerplichtambtenaar. 

 Alle kortdurende verlofaanvragen worden door de administratie bewaard.  

Verlof voor een theorie-examen, tussentijdse toets of een rijexamen 
Het examen van het CBR is niet altijd buiten schooltijd te plannen, omdat je afhankelijk bent 

van de tijden van het CBR. De rijschoolhouder kan via de site van het CBR een afspraak 

plannen voor een examen of toets. De rijschoolhouder gaat dan in overleg met de leerling of 

de leerling op deze tijd ook daadwerkelijk kan.  

Je theorie-examen is flexibel door jezelf in te plannen en zal je dus buiten je lestijden moeten 

afspreken. Je krijgt hier dus geen verlof voor.  

Je krijgt 3 lesuren verlof voor zowel een tussentijdse toets (gedeelte van een rijexamen) als 

een rijexamen. Als er meer dan twee uur gemist zijn, moeten deze op een ander tijdstip 

worden ingehaald. Neem een bewijs van je afspraak mee bij het inleveren van je 

absentiekaart. 
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Let op!! Je bent er zelf verantwoordelijk voor om een rijexamen of tussentijdse toets niet 

tijdens toetsen op school of andere belangrijke schoolmomenten te plannen. Houd ook 

rekening met zo min mogelijk tijdsverlies op school (dus aan het begin van de dag/einde van 

de dag). Als toetsen van school van tevoren bekend zijn (zeker in bijvoorbeeld toetsweken), 

dan gaan de schooltoetsen altijd voor! 

Als je een toets gemist hebt doordat je op die tijd een afspraak bij het CBR hebt gemaakt, 

loop je de kans dat een toets niet herkanst mag worden. 

Omdat een eenmaal gemaakte afspraak bij het CBR vast staat en ook moeten worden 

betaald, kan je een toets die op een later moment pas opgegeven wordt natuurlijk niet 

maken. Je moet dan wel kunnen aantonen wanneer de afspraak met het CBR gemaakt is en 

bent zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de gemiste toets.  

Bijzonder verlof 
Bijzonder verlof is verlof van maximaal 10 dagen, en wordt uitsluitend door de rector 

toegekend. Bijzonder verlof kan alleen aangevraagd worden voor:   

1. Gewichtige omstandigheden 
Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun partners:  

 bij ouders/verzorgers (eerste graad) maximaal vier dagen verlof; 

 bij broers, zussen of grootouders (tweede graad) maximaal twee dagen verlof; 

 bij oom, tante, neef, nicht of overgrootouders (derde graad) maximaal  één dag verlof; 

 Verhuizing van gezin naar een andere gemeente: twee dagen.  
   

2. Aard van beroep van (één van) de ouders/verzorgers 
Voor vakantiedoeleinden mag volgens de Leerplichtwet slechts eenmaal per schooljaar 

buiten de officiële vakanties maximaal 10 dagen verlof worden gegeven. Dit mag 

uitsluitend wanneer door de specifieke aard van het beroep van één van de ouder(s) en/of 

verzorger(s) het niet mogelijk is om als gezin, ten minste twee weken aaneengesloten in één 

van de schoolvakanties gedurende het cursusjaar, met vakantie te gaan. Dit verlof mag niet 

in de eerste 2 weken na de zomervakantie vallen.  

Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel beoordeeld. De 

rector kan aan je ouder(s)/verzorger(s) om een werkgeversverklaring of een eigen verklaring 

zelfstandige vragen. Soms vraagt de rector de leerplichtambtenaar om advies.  

 

N.B. Het (financieel) vastleggen van een ticket, accommodatie of andere zaken gerelateerd 

aan een vakantie kan niet worden gebruikt om verlof af te dwingen. 

  

De data van de schoolvakanties worden regionaal afgesproken. Dat betekent dat de 

informatie die verstrekt wordt op de site van het Ministerie niet altijd juist is en geverifieerd 

moet worden bij de school. Alleen de in onze schoolgids en op de website vermelde 

vakantiedata zijn de juiste. 

  



10 

 

3. Noodzakelijk bezoek buitenland 
Wanneer er zich een (ernstige) situatie voordoet waarbij het noodzakelijk is om naar het 

buitenland te gaan dan bent u als ouder(s) en/of verzorger(s) verplicht deze noodzaak aan te 

tonen. Er wordt bovendien alleen toestemming verleend voor de kortst mogelijke periode. 

  

N.B. Wanneer een leerling zonder overleg moet vertrekken vanwege een ernstige situatie, 

moet achteraf toestemming van de rector gevraagd worden en gezorgd worden voor 

bewijsstukken (officiële verklaringen, tickets). 

Aanvragen van bijzonder verlof 
 Verlofaanvragen voor langer dan een dag, moeten minimaal 8 weken van tevoren 

worden ingediend bij de administratie, behalve een verlofaanvraag in het geval van 
ernstige ziekte en overlijden. 

 Het aanvraagformulier voor bijzonder verlof kunt u downloaden van de website of via de 
administratie verkrijgen.  

 Een kopie van de rouwkaart, werkgeversverklaring, officiële verklaring, vliegticket of 
bewijs van verhuizing moet hier worden bijgevoegd. 

 Aanvragen via andere kanalen (briefjes/telefoontjes/mailtjes) worden niet in behandeling 
genomen. 

 De verlofaanvraag wordt altijd aan de rector voorgelegd en besproken. De rector moet 
akkoord gaan met het verzoek. 

 Bij akkoord wordt de aanvraag verwerkt en geregistreerd in Magister door de 
administratie. 

 Bij afwijzing ontvangt u daarvan bericht via de administratie. 
 Ongeoorloofde afwezigheid van een leerling moet door ons gemeld worden aan de 

leerplichtambtenaar. 

 Aanvragen worden bewaard door de administratie. 

Bezwaar maken tegen beslissing vakantie leerling 
Bent u het niet eens met een beslissing over de verlofaanvraag, dan kunt u schriftelijk 

bezwaar maken bij de rector. Tegen afwijzingen van aanvragen die later dan de 

voorgeschreven 8 weken worden ingediend, kan geen beroep worden aangetekend. 
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Te laat komen 
Te laat komen is standaard ongeoorloofd. Als je te laat op school komt, om wat voor reden 

dan ook, meld je je altijd bij de docent.  

De school begint om 08.15 uur. We verwachten dat je op tijd van huis vertrekt om op tijd op 

school te komen. Check de vertrektijd en de reisroute naar school. Vertraging in het 

openbaar vervoer komt regelmatig voor, en het is verstandig om daar rekening mee te 

houden (neem een tram of bus eerder).  

  

Verslapen is geen geoorloofde reden om afwezig te zijn of te laat te komen. Je 

ouders/verzorgers moeten wel telefonisch doorgeven dat je later komt.  

  

Ook als je door je ouders naar school wordt gebracht, is het van belang dat je op tijd op 

school komt. Vertrek op tijd om files voor te zijn. 

  

We gaan ervan uit dat je zowel ‟s avonds als ‟s ochtends het rooster voor de komende dag 

bekijkt. Je bent er altijd zelf verantwoordelijk voor dat je op de hoogte bent van 

roosterwijzigingen. 

  

In incidentele gevallen kan je te laat geoorloofd (TG) krijgen, bijvoorbeeld na een bezoek aan 

huisarts of tandarts of wanneer de omstandigheden dusdanig zijn dat dit leidde tot grote 

(aantoonbare) vertragingen in het openbaar vervoer. 

  

Je ouder(s)/verzorger(s) kunnen dezelfde dag bellen voor een toelichting op het te laat 

komen, maar de onderwijsassistent of teamleider besluit of het verzuim geoorloofd is of niet. 

Leerlingen die minder dan 10 minuten te laat zijn in een les staan op TO en komen binnen 

met een te laat briefje. Leerlingen die meer dan 10 minuten te laat de les binnen komen 

worden niet meer TO maar AO genoteerd in magister door de docent.  

Roosterwijzigingen 
Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je op de hoogte bent van de roosterwijzigingen. 

Lees daarom goed onderstaande informatie door. We gaan ervan uit dat je zowel ‟s avonds 

als ‟s morgens vroeg het rooster voor de komende dag bekijkt.  

Het rooster wordt op drie manieren gecommuniceerd: 

 Op de ELO studiewijzer „roosters en roosterwijzigingen‟ in Magister. 

 In je agenda van Magister. 

 Roosterborden in de school. 
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3. Verwerken van afwezigheid 
Voor alle betrokkenen bij het verzuimprotocol geldt, dat de gestelde regels in alle redelijkheid 

en billijkheid zullen worden toegepast. Medewerkers kunnen op basis van incidenten en/of 

bijzondere omstandigheden afwijken van de gestelde regels. 

  

Betrokken functionarissen  
Binnen de school hebben de volgende functionarissen een rol bij de registratie, controle en 

afhandeling van het verzuim:   

Receptiemedewerker  

 Registreert voor 09.00 uur de absentiemeldingen in Magister.  

 Geeft bijzonderheden door aan de teamleider en verwerkt deze bijzonderheden in het 

logboek van Magister. 

 Verwerkt wekelijks de KOV-meldingen. Informeert bij teamleider of KOV gedaan moet 

worden. 

 Meldt een leerling bij veelvuldig en/of zorgelijk en bij luxe verzuim bij de 

Leerplichtambtenaar na overleg met teamleider (verzuimloket DUO) 

 Verwerkt de maatregelen van de teamleider. Maatregelen worden ook doorgegeven aan 

de onderwijsassistent.  

 Verwerkt en archiveert alle schriftelijke verzoeken van ouders voor bijzonder verlof in 

Magister (door middel van het formulier “Aanvraag bijzonder verlof”). Er is altijd overleg 

met de rector over een verzoek. 

Onderwijsassistent 

 Houdt overzicht van het verzuim van de leerlingen met behulp van Magister.  

 Belt ‟s morgens tussen 09.00-11.00 uur, na check in Magister, naar ouders van leerlingen 

die niet op school verschenen zijn.  

 Stuurt elke week een overzicht verzuim (AO, TL, US) naar mentoren en teamleider. 

 Meldt opvallende zaken (bijv. altijd dezelfde dag ziek) bij de teamleider/mentor.  

 Belt ouders om navraag te doen rondom ongeoorloofd verzuim. 

 Heeft contact met de receptie rondom het (geoorloofd) verzuim van leerlingen. 

 Maakt terugkomafspraken met leerlingen en voert deze in Magister in.  

 Checkt leerlingen die zonder geldige reden niet nagekomen zijn, en maakt met deze 

leerlingen nieuwe terugkomafspraken (dubbel uur). 

 Laat de receptie een standaardbrief naar ouders sturen bij herhaaldelijk ongeoorloofd te 

laat en brengt de mentor en teamleider via het logboek in Magister op de hoogte.  

 Verwerkt alle schriftelijke verzoeken van ouders voor kortdurend verlof (ortho, arts, 

rijexamen) in Magister.  

 Is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van de maatregelen n.a.v. 

verzuimmeldingen.  

 Houdt toezicht op leerlingen die moeten nakomen.  

 Voert in opdracht van teamleider gesprekken met leerlingen die uit de les gestuurd zijn. 

 Kan in overleg met de mentor en de ondersteuningscoördinator leerlingen met 

zorgwekkend verzuim inbrengen in het JES. 

 Afgehandelde AO wordt AA gemeld in Magister. 
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Docenten 

 Registreren iedere les (instructie & domein) in de eerste tien minuten de leerlingen die te 

laat (TO) in de les komen. De leerling die na tien minuten binnenkomt, staat AO.  

 Sluit aan het einde van de les de registratie in Magister af. 

Mentor 

 Bekijkt wekelijks het absentieoverzicht van de mentorklas in Magister. 

(Onderwijsassistent stuurt wekelijks overzicht). 

 Voert gesprekken met leerlingen die veelvuldig te laat of absent zijn. Voert gesprekken 

met leerlingen, waarin (on)geoorloofd verzuim of uitstuursituaties aan bod komen. Van dit 

gesprek wordt een kort verslag in Magister (logboek) opgenomen. Ook is er contact 

opgenomen met ouders. 

 Neemt contact op met de leerling en de ouders:  

o Bij langdurig (na 5 lesdagen) ziekteverzuim.  

o Of na 3 keer ziek zijn of ziek naar huis gaan in 8 weken tijd.  

o Neemt na 3x AO / TO telefonisch contact op met ouders.   

 Stelt in overleg met de leerling een huiswerk en/of inhaalplan op. Dit kan ook in overleg 

met de onderwijsassistent. 

 Gaat in overleg met de teamleider en Coördinator Passend Onderwijs als het 

(ziekte)verzuim niet stopt. 

 Vraagt ouders en leerling (vanaf 16 jaar) toestemming om in het JES te bespreken 

 Vult een aanmeldformulier JES in. 

Coördinator Passend Onderwijs 

 Kan leerlingen met zorgwekkend verzuim inbrengen in het JES. 

 Meldt leerlingen met toestemming van leerling (vanaf 16 jaar) en ouders aan bij het JES  

 Geeft aan wanneer een leerling met zorgelijk of ziekteverzuim preventief bij Leerplicht 

gemeld moet worden. 

 Coördineert de ondersteuningstrajecten die ingezet worden om verzuim te verminderen 

en schooluitval te voorkomen. 

Teamleider 

 Krijgt en bekijkt overzicht van AO, TL, en US van de afdeling. Neem gepaste 

maatregelen en informeert de rector maandelijks op hoofdlijnen.  

 Voert gesprekken met leerlingen en ouders over verzuimmeldingen. 

 Houdt mentor op de hoogte en voert in Magister het logboek in. 

 Legt schorsingen op volgens schorsingsbeleid. 

Rector 

 Wordt altijd betrokken bij schorsingen. 

 Beslist over aanvragen bijzonder verlof. 

 Wordt door Teamleider en Coördinator Passend Onderwijs op de hoogte gehouden van 

absentie en maatregelen in de school. 
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4. Opvolging 
Als een leerling ongeoorloofd afwezig is, dienen vo-scholen dit te melden in het 

verzuimregister van DUO. Tot nu toe deden ze dit elk op hun eigen wijze. Zo waren er 

uiteenlopende afspraken over het openen en sluiten van een melding plus het doen van 

herhaalmeldingen en bestonden verschillende interpretaties van de definities van verzuim. 

Hierdoor kon onder meer de duur van het schoolverzuim niet automatisch uit de systemen 

worden afgeleid. 

Melding bij leerplicht   
Volgens de wet op de leerplicht is de school verplicht een melding te doen bij de 

leerplichtambtenaar van de woonplaats van de leerling als de leerling zonder geldige reden 

voor de 12e keer ongeoorloofd te laat is. Bij 15 keer ongeoorloofd te laat volgt een tweede 

melding naar Leerplicht. Ook moet er een melding worden gemaakt als een leerling drie 

dagen achter elkaar of 16 lesuur in 4 weken afwezig is geweest.  

Aandachtspunten bij langdurige ziekte 
 Alle leerlingen met zorgwekkend ziekteverzuim worden met toestemming van ouders en 

leerlingen (vanaf 16 jaar) besproken in het JES 

 Individuele afspraken en specifieke aanpassingen op advies van het JES worden door de 

Coördinator Passend Onderwijs in overleg met teamleider en mentor besproken met de 

leerling en de ouders en vervolgens met toestemming ingezet. 

 Regelmatig naar huis bellen hoe het gaat (Onderwijsassistent, mentor). 

Zorgelijk verzuim 
De receptioniste draait op maandagmiddag een verzuimoverzicht uit van alle leerlingen, die 

in de afgelopen 4 schoolweken meer dan 16 lesuren /32 momenten (AO + TO) verzuimd 

hebben. Iedere teamleider krijgt de overzichten van de leerlingen van zijn/haar afdeling.  

De zorgcoördinator deelt de verzuimoverzichten uit aan de betreffende mentoren.  

Van de mentoren of onderwijsassistenten wordt verwacht dat zij deze overzichten 

doornemen en AO‟s die niet terecht op het overzicht staan laten wijzigen of wissen (bij de 

onderwijsassistent) in magister. 

Uiterlijk donderdag zijn de mutaties in Magister aangebracht.  

Als er geen wijzigingen worden aangebracht, dan zal er een KOV naar de 

leerplichtambtenaar (via centraal loket DUO) gaan. Hiervoor is het nodig dat de mentor op 

het verzuimoverzicht noteert, welke acties hij/zij heeft ondernomen naar ouders en leerling 

toe, om het verzuim tegen te gaan (motivatie). Deze acties komen uit het logboek van 

Magister.  

De receptie draait de definitieve KOV‟s uit en maakt de melding aan. De receptie geeft de 

KOV‟s ter ondertekening aan de teamleiders. Na ondertekening stuurt de receptie de KOV‟s 

naar de leerplichtambtenaar. De receptionist noteert de datum van melding in het 

verzuimregister. 

1e KOV 

Na een 1e KOV zal een leerling, in de meeste gevallen, een waarschuwingsbrief ontvangen 

van de leerplichtambtenaar. 

Drie weken na het ontvangen van de waarschuwingsbrief, informeert leerplicht bij de 

administratie naar het verzuim vanaf die datum. 
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2e KOV 

Is het verzuim niet verminderd, dan zal een 2e KOV worden verzonden naar de 

leerplichtambtenaar (zie bovenstaande procedure). In de meeste gevallen zal de leerling een 

Haltstraf krijgen. 

Elke volgende KOV 

Mocht de Haltstraf negatief zijn afgesloten of mocht het verzuim niet zijn teruggedrongen, 

dan zal de leerling een Proces-Verbaal (PV) van de leerplichtambtenaar krijgen. Na een 

aantal maanden moet de leerling dan voor de rechter verschijnen en hij/zij krijgt dan een 

straf opgelegd. De leerplichtambtenaar komt vlak voor de zitting nog met een verzoek bij de 

administratie om een verzuimoverzicht te geven over de gehele periode. 

In de periode na aanzeggen van een Haltstraf tot de afronding daarvan of na het aanzeggen 

van een PV tot de uitspraak van de rechter, kan een leerling niet opnieuw worden 

aangemeld bij de leerplichtambtenaar. Pas na de afronding van Halt of de uitspraak van de 

rechter, kan een nieuwe melding naar de leerplichtambtenaar. 

Gemeentelijk protocol schoolverzuim 
De gemeente Den Haag hanteert een protocol schoolverzuim.  
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Overzicht maatregelen 
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U
S

) •Vakdocent belt 
naar huis als deze 
er iemand uitstuurt, 
en maakt daarvan 
melding in logboek 
Magister + zet de 
code US op het 
betreffende lesuur 

•na 3 keer US: 
ouders 
uitgenodigen door 
mentor (in overleg 
met TL). Leerling 
krijgt een vierkant 
rooster. 

•Bij 6 keer US: 
ouders uitnodigen 
voor gesprek met 
teamleider en 
mentor + een 
interne schorsing. 

•Bij 9x US: ouders 
uitnodigen voor 
gesprek met 
teamleider en 
mentor + externe 
schorsing vanuit 
bevoegd gezag. 
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 (

A
O

) •elk uur spijbelen is 
dubbel inhalen.  

•na 3x AO: contact 
met ouders/leerling 
door mentor  

•melding bij 
leerplicht bij 
verzuim van meer 
dan 16 uur in 4 
opeenvolgende 
lesweken 

•in alle gevallen 
geldt dat sancties 
opgelegd kunnen 
worden 
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 (

T
O

) •1-2x te laat. 
Melding in 
magister. Nog 
geen 
consequenties. 

•Na 3x te laat: 
volgende dag om 
07.30 uur melden 
en contact mentor 
met 
ouders/leerling. 

•na 6x te laat: 
standaardbrief 
naar huis (OA). 

• na 9x te laat: 
eerste melding bij 
leerplicht 

•Vanaf 10x te laat 
altijd 2x om 07.30 
uur melden.  

•na 12x te laat: 
tweede melding bij 
leerplicht.  
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Absentiekaart en beter meld kaart 
  

 

 

Wat te doen bij absentie: 

Ziek thuis of plotseling 
absent 

Ziek geworden onder 
schooltijd 

Na ziekte weer naar 
school: 

Absentie vooraf 
bekend: 

Ouder/verzorger meldt 
eerste ziektedag 070 
308 98 87 voor 
aanvang 1

e
 les. 

Melden moet 
telefonisch 
(receptioniste of 
voicemail).  

Eerst afmelden bij de 
onderwijsassistent of 
receptie. Deze belt de 
ouder/verzorger om te 
zeggen dat een 
leerling naar huis 
komt. 

Lever de beter meld 
kaart in bij de OA. Ook 
als er al telefonisch 
een absentmelding is 
gedaan. Vul de datum 
en eventueel de uren 
van de absentie in. 

Min. één dag van 
tevoren de ingevulde 
absentiekaart 
inleveren bij de OA. 
Voor bijzonder verlof; 
bruiloft, begrafenis, 
etc. is een speciaal 
formulier te 
downloaden van de 
website of verkrijgbaar 
bij de administratie. 
Aanvraag min. 1 week 
van tevoren inleveren 
bij de administratie. 
Zie info website. 
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Aanvraag bijzonder verlof  
Wateringse Veld College 

Missouri 1 

2548 HT  Den Haag 

 

Op grond van artikel 11 van de leerplichtwet 1969, In te vullen door de aanvrager 

Gegevens aanvrager 

Voor- en achternaam  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoon  

Email  

Gegevens van het/de kind(eren) op deze school voor wie verlof wordt 

aangevraagd: 

Voor- en 

achternaam 

 Klas 
 

Geboortedatum  Geslacht M / V 

    

Voor- en 

achternaam 

 Klas 
 

Geboortedatum  Geslacht M / V 

    

Voor- en 

achternaam 

 Klas 
 

Geboortedatum  Geslacht M / V 

Zijn er leerplichtige kinderen uit dit gezin op een andere school? Ja / Nee 

Zo ja, op welke school/scholen? 
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Gegevens gevraagde verlof: 

Periode van __________________  _________________________________  t/m (data) 

Reden (aankruisen wat van toepassing is) 

☐  Vakantie buiten de schoolvakanties, uitsluitend als de aard van het beroep 

van een van de ouders dit met zich meebrengt (zie verzuimbeleid en art. 11 onder f). 
Vakantieverlof mag slechts één maal per schooljaar worden verleend voor maximaal 10 

schooldagen. De periode mag niet vallen in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar. 

Zorg, indien van toepassing, voor een werkgeversverklaring. 

☐  Gewichtige omstandigheden (zie verzuimbeleid en art. 11 onder g). 

Geef een omschrijving van de omstandigheden en voeg ondersteunende stukken bij: 

In te vullen door de rector: 

Vakantieverlof wegens beroep ouders (art. 11 onder f / art. 13a) 

Verlof wordt verleend:  
☐ Ja 

☐ Nee 

Gewichtige omstandigheden 

Aantal schooldagen gevraagd verlof __________________ dagen 

Eerder verleend verlof dit schooljaar________________ dagen 

Totaal aantal schooldagen:  ________________________ dagen 

Verlof wordt verleend:  
☐ Ja 

☐ Nee 

Deze beslissing is naar aanvrager verzonden op:  _______________________ (datum) 

Als het aantal dagen meer dan 10 is, ligt de beslissingsbevoegdheid bij de leerplichtambtenaar.  

Toelichting rector: 
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De aanvraag is op  _________________ (datum) 

verzonden aan de leerplichtambtenaar van de 

woongemeente door  _________________ (naam) 

De leerplichtambtenaar heeft de beslissing naar 

aanvrager verzonden op:  ____________ (datum) 

Stempel school 


