Verzuimkaart voor het primair onderwijs

Relatief verzuim
Aanleiding
Beginnend verzuim/
te laat komen
Tot 12 maal te laat en/of
12 losse lesuren

Actie leerplichtambtenaar (LPA)

Bijzonderheden

Gesprek met ouder(s)/verzorger(s)
plus schriftelijke waarschuwing

Bij herhaald verzuim kan de LPA procesverbaal opmaken tegen ouder(s)
/verzorger(s), dit gaat naar Justitie.
Tevens kan er een zorgmelding bij BJZ
gedaan worden.

School heeft voor melding aan de LPA het verzuim
besproken met de ouder(s)/verzorger(s). Ook heeft men
hen het verzuimoverzicht ter hand gesteld.
Wettelijk verplichte verzuimmelding, indien mogelijk via
het verzuimportaal van DUO of anders via het KOV
formulier, aan de LPA.

Persoonlijk contact door LPA met
ouder(s)/verzorger(s), leerling en school
en/of hulpverlenende instanties. Hierbij
wordt een laatste waarschuwing gegeven.
Bij herhaald verzuim:verwijzing naar HALT of
proces verbaal naar het Openbaar Ministerie

Gesprek bij gemeente, op school of
huisbezoek door LPA.

Luxe verzuim
Ongeoorloofde
afwezigheid i.v.m.
vakantie buiten de
schoolvakanties

Melding aan LPA, indien mogelijk via het verzuimportaal
van DUO of anders via het KOV formulier. Bijsluiten: de
aanvraag van de ouders en de schriftelijke afwijzing
daarop.

Persoonlijk contact door LPA met
ouder(s)/verzorger(s). Al gelang het beleid
van de woongemeente van de leerling wordt
er of eerst gewaarschuwd of meteen een
proces verbaal opgemaakt.

Het beleid m.b.t. het al dan niet direct
verbaliseren van luxe verzuim kan per
gemeente verschillen. Het Openbaar
Ministerie adviseert om bij een eerste
overtreding al verbaliseren op te treden.

Signaalverzuim
Ongeoorloofde
afwezigheid veelal is er
sprake van
achterliggende
problematiek

School bespreekt dit verzuim met ouder(s)/verzorger(s)
en leerling en maakt afspraken hierover.
Bij aanhoudend signaalverzuim meldt men dit, indien
mogelijk via het verzuimportaal van DUO of anders via
het KOV formulier, aan de LPA.

Persoonlijk contact door LPA met
ouder(s)/verzorger(s), leerling en school
en/of hulpverlenende instanties. Hierbij
wordt een laatste waarschuwing gegeven.
Bij aanhoudend verzuim: proces verbaal naar
het Openbaar Ministerie.

Er kan een zorgmelding bij BJZ gedaan
worden.

Bij 12 maal te laat en/of
12 losse lesuren

Wettelijk verzuim
Ongeoorloofde
afwezigheid van 16
lesuren binnen 4
opeenvolgende weken

Actie school

School spreekt ouders rechtstreeks aan als zij hun kind
te laat brengen of niet (correct) afmelden en maakt een
aantekening in het leerling-dossier
Verzuimmelding naar de leerplichtambtenaar (LPA)
middels het formulier "kennisgeving ongeoorloofd
verzuim" (KOV). Deelt ouders mee dat de LPA is
geïnformeerd over het verzuim

Ziekteverzuim: langdurig, twijfelachtig, regelmatig
Bij frequent en/of
School registreert het ziekteverzuim, d.w.z. datum,
twijfelachtig en/of
aantal uren verzuim, reden verzuim, verzuim is wel/niet
langdurig ziekteverzuim
vooraf gemeld. School controleert periodiek welke
leerlingen langdurig of regelmatig ziek zijn. Gaat gesprek
aan met ouder(s)/verzorger(s) en legt dit vast in leerlingdossier

Nadere informatie over frequent en
langdurig in het regionale
verzuimprotocol

Aanleiding
Frequent (> 3 keer
ziek in een periode
van 3 maanden)
en/of
twijfelachtige
ziekmelding(en)
en/of bij 15
aaneengesloten
schooldagen

Verlofaanvragen
Artikel 11 onder f:
aanvraag
vakantieverlof
(Vermoedelijk)
ongeoorloofd
verzuim vanwege
vakantie
Artikel 11 onder g:
andere gewichtige
omstandigheden.
≤ 10 schooldagen
Artikel 11 onder g:
> 10 schooldagen.
Schorsing
Schorsing extern
(maximaal 5
schooldagen)
Schorsing in
afwachting van
verwijdering
Overig
Bemiddeling

Actie school
School gaat gesprek aan met ouder(s)/verzorger(s) en legt
dit vast in leerling-dossier.
Als uit het gesprek blijkt dat er langdurige of steeds
terugkerende gezondheidsklachten zijn, schakelt school de
schoolarts in. Bij constatering door de schoolarts dat
ziekteverzuim niet legitiem is meldt de school het
verzuim aan de LPA.
Bij constatering door schoolarts wel legitiem ziekteverzuim
wordt er gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld t.b.v.
snelle volledige terugkeer in het onderwijs. Blijft het
herstel van schoolbezoek uit dan meldt de school het
verzuim bij de leerplichtambtenaar. Geadviseerd wordt om
dan te melden bij 16 lesuren of meer verzuim in 4
opeenvolgende weken

Actie leerplichtambtenaar (LPA)

Bijzonderheden

Ouder(s)/verzorger(s) worden uitgenodigd
voor een gesprek en geeft een waarschuwing
af.

Er kan een zorgmelding bij BJz gedaan
worden.

Ouder(s)/verzorger(s) worden zo nodig
uitgenodigd voor een gesprek. Er wordt
eventueel een PV t.b.v. rechter opgemaakt.

Schriftelijke aanvraag wordt afgehandeld door de
schooldirecteur
Melden bij LPA.

Er kan een zorgmelding bij BJZ gedaan
worden.

Vakantieverlof wegens specifiek beroep van
ouders.
(nadere informatie in het regionale
verzuimprotocol).
LPA gaat in gesprek met ouders en geeft een
officiële waarschuwing of maakt procesverbaal op tegen ouders als vast is komen te
staan dat er sprake is van ongeoorloofd
verzuim.

Schriftelijke aanvraag wordt afgehandeld door
schooldirecteur

Nadere informatie over gewichtige
omstandigheden in het regionale
verzuimprotocol

Aanvraag, voorzien met standpunt van de school,
doorsturen naar LPA.

Aanvraag wordt afgehandeld door LPA.

Kennisgeving aan ouders en Onderwijsinspectie plus
afschrift naar LPA
Overweging tot verwijdering vooraf bespreken met LPA.
Schriftelijke kennisgeving van verwijdering aan ouders,
Onderwijsinspectie en LPA.

LPA registreert schorsing
LPA bemiddelt zo nodig tussen school en
ouders, controleert de
inspanningsverplichting van school om een
passend alternatief voor de leerling te
zoeken.

Schorsing geldt als geoorloofd verzuim
Leerling kan slechts definitief verwijderd
(c.q. uitgeschreven) worden nadat de school
zich gedurende 8 weken voldoende heeft
ingezet om een nieuwe school voor de
leerling te vinden.

Bij problemen van een leerling op school bespreekt de
leerkracht of directeur dit met ouders.

Op verzoek van school en/of ouders kan de
LPA aansluiten bij gesprek om een
bemiddelende rol te spelen, bv. bij
verwijzing naar speciaal onderwijs,
moeizame communicatie met ouders e.d.

Indien nodig wordt hulpverlening
ingeschakeld

