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Inleiding 
Alle kinderen in Nederland vanaf 5 jaar moeten naar school zoals vastgelegd in de 
Leerplichtwet. De school heeft de taak erop toe te zien dat alle kinderen ook echt aan het 
onderwijs deelnemen. Deze taak wordt mede uitgeoefend door de leerplichtambtenaar. 
 
ln de jaren dat het kind leerplichtig is, moeten de ouders en/of verzorgers ervoor zorgen dat 
hun kind de school bezoekt en alle lessen volgt. De school is wettelijk verplicht de 
afwezigheid nauwkeurig bij te houden en ongeoorloofd verzuim te melden aan de 
leerplichtambtenaar. 
 
De ASVO kent twee soorten verzuim: geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. 
 
 
 



 

 

1. Geoorloofd verzuim 
 
Ziekte 
Als uw kind ziek is, dan hoeft hij/zij niet naar school. De ouders/verzorgers moeten dit wel zo 
snel mogelijk aan de school melden. Als uw kind vaak ziekgemeld wordt, kan de school of de 
leerplichtambtenaar aan de schoolarts vragen een onderzoek in te stellen. 
 
Verlof 
Toestemming voor extra verlof tot en met 10 aansluitende schooldagen moet worden 
aangevraagd bij de schoolleiding. Voor verlofperiodes langer dan 10 schooldagen vanwege 
gewichtige omstandigheden beslist de leerplichtambtenaar. Deze vraagt advies aan de 
schoolleiding. 
Ouders moeten bij de directie of de leerkracht een verlofformulier ophalen en invullen. De 
directie geeft, wanneer toegekend, het extra verlof door aan de groepsleerkracht. 
 

• Godsdienst of levensovertuiging 
Als een kind godsdienstplichten moet vervullen hoeft het niet naar school. Hierbij kan 
buiten de christelijke dagen ook gedacht worden aan bijvoorbeeld joodse en 
islamitische feest- of gedenkdagen. De ouders/verzorgers moeten dit minstens twee 
weken tevoren aan de school laten weten. Als richtlijn voor de duur van het verlof 
geldt een dag per feest- of gedenkperiode. 

 
• Gewichtige omstandigheden 

Onder gewichtige omstandigheden verstaat de Leerplichtwet omstandigheden die 
buiten de wil van het kind of ouders/verzorgers zijn gelegen. Voorbeelden hiervan 
zijn o.a. huwelijk, verhuizing, jubilea, ernstige ziekte familielid enzovoorts. Een 
vakantie of lang weekend horen dus niet tot gewichtige omstandigheden. 
 
Onder 'andere gewichtige omstandigheden’ kan gedacht worden aan: 
- een verhuizing van het gezin; 
- het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten; 
- ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald 
in overleg met de directie); 
- overlijden van bloed- of aanverwanten; 
- viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-,40-, 50- of 60-
jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten. 
 
De volgende situaties zijn geen 'gewichtige omstandigheden': 
- familiebezoek in het buitenland; 
- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding; 
- vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;  
- een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie 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.  

 
• Vakantiemogelijkheden 

Vakantieverlof is geen recht. Maar als een van de ouders/verzorgers een beroep 
heeft of een bedrijf waardoor vakantie tijdens de officiële schoolvakantieperiode 



 

 

onmogelijk is, kunnen ouders/verzorgers bij de school vakantieverlof aanvragen. 
Afhankelijk van de omstandigheden zal de directie van de school hierover een 
beslissing nemen. Voor het aanvragen van vakantieverlof gelden de volgende regels: 
- De ouders/verzorgers moeten schriftelijk een verzoek indienen bij de schoolleiding. 
waaruit duidelijk blijkt dat vakantie alleen buiten de officiële schoolvakantie mogelijk 
is; 
- De aangevraagde vakantieperiode moet de enige mogelijkheid zijn in het schooljaar;  

• - De ouders/verzorgers moeten bij hun aanvraag een werkgeversverklaring 
overleggen waaruit blijkt dat vakantie alleen buiten de schoolvakantie mogelijk is. 
(Let wel, een werkgeversverklaring is geen garantie voor het verkrijgen van 
toestemming) ; 
- De school mag een leerplichtige leerling slechts eenmaal per schooljaar 
vakantieverlof verlenen. Dit verlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen; 
- Het vakantieverlof mag niet worden opgenomen in de eerste twee lesweken en in 
de laatste lesweek van het schooljaar. 

 
Bezwaar 
Tegen de beslissing van de schoolleiding of de leerplichtambtenaar kunnen de 
ouders/verzorgers op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na 
toezending of uitreiking van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
degene die de beslissing heeft genomen. 
 

 

2. Ongeoorloofd verzuim 
 
Wanneer er geen akkoord wordt gegeven door directie/leerplichtambtenaar en er toch 
besloten wordt om uw kind van school te onthouden, spreken we van ongeoorloofd/luxe 
verzuim.  
 
Vervolgacties bij extra verlof 
Als het kind niet op school komt na de afgesproken termijn (vastgelegd in aanvraag) 
informeert de groepsleerkracht de directie. De afwezigheid wordt genoteerd als 
ongeoorloofd verzuim in het LVS. De directie meldt het ongeoorloofd verzuim in Parnassys 
(zie incidenteel ongeoorloofd verzuim). Tegelijkertijd stuurt de directie het verzuimoverzicht 
en de verlofformulieren naar de leerplichtambtenaar. 
 
Vervolgacties bij incidenteel ongeoorloofd verzuim 
De directie stuurt een schriftelijke waarschuwing naar de ouders en/of verzorgers. In deze 
brief wordt verzocht om contact op te nemen met de directie.  
 
Vervolgacties bij structureel ongeoorloofd verzuim 
Bij het verstrijken van de wettelijke termijn van 3 opeenvolgende lesdagen of 1/8 deel van 4 
weken ongeoorloofd verzuim, meldt de directie het verzuim in Parnassys. Tegelijkertijd 
stuurt de directie een verzuimoverzicht aan de leerplichtambtenaar, stelt hem/haar op de 
hoogte van de achtergronden van het verzuim en van de acties die de school heeft 
ondernomen. 
 



 

 

Vervolgacties bij zorgwekkend verzuim (zowel geoorloofd als ongeoorloofd) 
De groepsleerkracht informeert de directie. Dit kan leiden tot het direct inschakelen van 
schoolmaatschappelijk werk, politie of leerplichtambtenaar. De directie stelt de 
ouders/verzorgers hiervan op de hoogte. Indien nodig wordt het verzuim besproken in het 
zorgbreedteoverleg (ZBO), waarbij de leerplichtambtenaar aanwezig is.  
 
3. Leerplichtambtenaar 

 
De leerplichtconsulent heeft naast de administratieve- en opsporingstaak, een taak op het 
gebied van de maatschappelijke zorg. De leerplichtambtenaar probeert vanuit het belang 
van de leerplichtige leerling een afdoende oplossing te vinden. Hierbij wordt, indien nodig, 
samengewerkt met diverse diensten en instellingen op het gebied van individuele en 
maatschappelijke hulpverlening. 
 
 
 
 



 

 

4. Schoolspecifiek 

Doorgeven en registreren 
• Bij ziekte of doktersbezoek dienen ouders hun kind 's ochtends vóór aanvang van de 

schooltijd af te melden via Parro en daarbij de reden te melden. De leerkracht dient 
bij aanvang van de les dus op de hoogte te zijn van de afmeldingen. 

 
• Indien een kind afwezig is zonder dat zijn/haar afwezigheid gemeld is, meldt de 

groepsleerkracht dit voor 9:00 uur bij de administratie /conciërge. 
 
• Bij afwezigheid van een leerling zonder opgaaf van reden belt de school voor 9:30 

met de ouders (om de reden van afwezigheid alsnog te achterhalen, maar ook voor 
controle op calamiteiten onderweg). Als ouders niet bereikbaar zijn probeert de 
ASVO op latere tijdstippen alsnog contact met de ouders te krijgen. Wanneer er geen 
gehoord wordt gegeven zal er een voicemail ingesproken worden met de vraag om 
z.s.m. contact op te nemen. 
 

• Mochten ouders en/of verzorgers het verzuimbericht doorgeven anders dan via 
Parro dient de ontvanger de naam van de leerling en de reden van het verzuim door 
te geven aan de leerkracht. 

 
• De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de registratie van het verzuim en te laat 

komen van zijn leerlingen. 
 

Te laat komen  
• Bij vaker te laat komen in een korte periode (meer dan 3 keer) wordt dit in het 10 

minuten gesprek aangekaart.  
 
• Bij een hogere frequentie (meer dan 6 keer) overlegt de groepsleerkracht met de 

directie/intern begeleider. De directie/intern begeleider neemt contact op met de 
ouders/verzorgers.  

 
• Als het te laat komen daarna nog steeds aanhoudt (meer dan 9 keer), meldt de 

directie het ongeoorloofd schoolverzuim/te-laat-komen in Parnassys. Tegelijkertijd 
stelt de directie de leerplichtambtenaar van de school op de hoogte. Ook zal er een 
gesprek met ouders en directie plaatsvinden en indien het verzuim aanhoudt, zal de 
er een gesprek plaatsvinden met ouders en leerplichtambtenaar. 

 
Vervolgacties bij ziekte 

• Als een kind langer dan 1 week of 4 keer in 12 weken ziek is gemeld, neemt de 
groepsleerkracht contact op met de ouders/verzorgers. In dit gesprek informeert de 
leerkracht hoe het gaat met het kind en wordt ingeschat wanneer het kind weer op 
school kan komen. 

 
• Als de afgesproken termijn verlopen is en het kind is nog niet op school, wordt 

opnieuw contact opgenomen.  
 

• Wanneer een kind 4 maal wordt ziekgemeld in korte tijd wordt het verzuim, na 
toestemming ouders/verzorgenden, besproken in het zorgbreedteoverleg. Zonder 



 

 

toestemming gebeurt het bespreken anoniem. De schoolarts en/of de 
leerplichtambtenaar kunnen dan besluiten om het verzuim te onderzoeken: 
- bij geoorloofd ziekteverzuim gedurende langere tijd kan de school voor zieke 

kinderen worden ingeschakeld. 
- ziekmeldingen die vermoedelijk ongeoorloofd verzuim zijn worden door de 

leerplichtambtenaar behandeld. 
 
Dossiervorming 

• Als er gesprekken worden gevoerd met ouders m.b.t. verzuim, dan wordt er verslag 
van gemaakt welke in het leerlingdossier wordt bewaard;  

• Verlofaanvragen worden aangevaagd bij de onderwijskundig leiders, deze 
beoordeeld de aanvraag. De uitkomst communiceert  de onderwijskundig leider naar 
de ouders en stuurt de aanvraag door naar administratie. De administratie registreert 
de verlofperiode in het LVS Parnassys en slaat de aanvraag op, zodat de leerkrachten 
automatisch op de hoogte zijn gesteld. 

 
 
 


