
 

Verzuimstappen bij oplopend verzuim  

 Verschillende stappen Regie Acties 
1 Verzuim signaleren Docenten - Registreren in magister 

2 Verzuim categoriseren: geoorloofd of 

ongeoorloofd 

OOP/ 

administratie 

- Registreren in magister  

- “Niet pluis”-gevoel ook registreren 

3a Geoorloofd verzuim van 0 tot 

maximaal 30 uur per schooljaar 

Mentor - Contact met ouders (informeren en controleren) 

- Schoolarts raadplegen? 

- Gesprek met de leerling na herstel 

3b Ongeoorloofd verzuim <16 uur/ 4 

weken 

 

Mentor  - Afspraken maken over beëindiging verzuim met ouders  en 

de leerling 

- Aanmelden spreekuur leerplicht 

- In voorkomend geval: WIJ-team inschakelen 

- Sanctiebeleid eigen locatie 

4a Met een te-laat-pas te laat 

De regeling hiernaast betreft een 

schooljaar. Te laat komen betreft elke 

les en telt mee in de telling. 

Docent/mentor - binnen de op de pas vermelde tijd op school is prima. 

- buiten de op de pas vermelde tijd op school: dit wordt 

geregistreerd en de leraar of mentor spreekt de leerling 

daarop aan en geeft eventueel een straf. 

4b Gewoon te laat of spijbelen 

De regeling hiernaast betreft 

een schooljaar. Te laat komen betreft 

elke les en telt mee in de telling. 

Docent/mentor - dit wordt geregistreerd en de leraar of mentor spreekt de 

leerling daarop aan en geeft eventueel een straf. 

4c Voor de 6e keer te laat of voor de 6e 

keer spijbelen (tussen de 5 en 10 

lesuren) 

Administratie 

OCO 

- Er gaat een bericht van school naar de ouders / verzorgers 

en de mentor bespreekt het met de leerling. 

- Bij spijbelen: Leerling wordt aangemeld op het spreekuur 

van de LPA op school. Ouders krijgen een brief waarin dit 

wordt aangekondigd. Wanneer ouders dat willen kunnen zij 

op de aangegeven tijd mee komen op het spreekuur. 

4d Voor de 10e keer te laat  

De regeling hiernaast betreft 

een schooljaar. Te laat komen betreft 

elke les en telt mee in de telling 

Administratie 

OCO 

- Leerling wordt aangemeld op het spreekuur van de LPA op 

school. Ouders krijgen een brief waarin dit wordt 

aangekondigd. Wanneer ouders dat willen kunnen zij op de 

aangegeven tijd mee komen op het spreekuur. Bij nieuw 

verzuim wordt er gehandeld conform de afspraak die met 

de LPA is gemaakt. 

4e Voor de 11e keer spijbelen (meer dan 

10 lesuren) 

Administratie 

OCO 

- Leerling wordt aangemeld bij de LPA van zijn woonplaats. 

(altijd na drie dagen achter elkaar of 1/8 deel van de lestijd 

over vier weken) 

5 Vanaf 1 week geoorloofd verzuim 

(leerling is ziekgemeld) 

OCO - Bespreken in ondersteuningsteam 

- Contact met ouders  

- Verklaring arts vragen 

- Teamleider beoordeelt of dit gemeld wordt bij de GGD of de 

LPA. Je wordt in ieder geval aangemeld: 

- Als de leerling 10 dagen achter elkaar ziek is. 

- Als de leerling regelmatig of veel verzuimd. 

- Gesprek met de leerling na beëindiging verzuim (informeren 

en controleren) 

- Evaluatie interventie na 6 weken 

6a Continuering ongeoorloofd verzuim  

> 16 uur / 4 weken 

OCO 

LPA 

Teamleider 

- Bespreken in ondersteuningsteam 

- Afspraken maken over beëindiging verzuim met ouders  en 

de leerling  

- Schoolarts inschakelen? 

- Melden in Zorg voor Jeugd 

- DUO-melding bij leerplicht 

- Afspraken met LPA over terugdringing verzuim 

- 1x per week checken of afspraken zijn nagekomen 

- Evaluatie interventie na 6 weken 



 

6b Continuering (on)geoorloofd verzuim OCO 

LPA 

OPDC 

- Bespreken in het ondersteuningsteam 

- Nieuwe (of) melding bij leerplicht 

- Overleg met betrokken hulpverleners 

- Melden in Zorg voor Jeugd 

- Na toestemming van de ouders (en leerling >16 jaar) 

melden bij WIJ-team/CJG 

- Als ouders geen toestemming geven dan volgt een 

urgentiemelding bij ZvJ en een melding bij “veilig thuis”. 

Daarna alsnog actie via WIJ-team/CJG 

- Ondersteuning van OPDC  

- 1x per week checken of afspraken zijn nagekomen 

- Evaluatie interventie na 6 weken 

- NB: denk aan thuiswerkplan!, minimaal inzet 2x2 uur. 

6c Continuering verzuim 

Leerling en ouders werken mee aan 

hulpverlening 

Wij-team/CJG 

OCO  

- Vaststellen of zorg of onderwijs voorliggend is en integraal 
ondersteuningsaanbod organiseren. 

- Aanbod hulpverlening/behandeling 
- Zo nodig thuiswerkplan 
- Opschalen binnen SWV (door inzetten ECT) 
- Mogelijkheid van OPDC-opbouwtraject  

6d Continuering verzuim 

Leerling en ouders werken niet mee 

aan hulpverlening 

Wij-team/CJG  

OCO  

- Vaststellen of zorg of onderwijs voorliggend is en integraal 
ondersteuningsaanbod organiseren. 

- Start: drang/dwang traject Wij team (via civiel traject) of 
dwangmiddelen via proces verbaal door leerplicht (via 
strafrechtelijk traject) 

- Thuiswerkplan 
- Opschalen binnen SWV (door inzetten ECT) 
- School houdt contact met ouders en leerling, leerling blijft 

welkom op school. 
- Mogelijkheid van OPDC-opbouwtraject. 

7 Continuering verzuim OCO  +  

Wij-team/CJG + 

LPA 

- Terugkeertraject naar het onderwijs 
- Vrijstelling via leerplicht 

 

8 Extra verlof 
ouders vragen extra verlof of 
vakantie aan vanwege 
bijzondere omstandigheden 

Administratie 
directeur 

- Bij de beoordeling van de aanvraag is de leerplichtwet 
het uitgangspunt en de wet is streng.  

- De directeur beoordeelt of het extra verlof wordt 
toegestaan.  

- Ongeoorloofd verlof wordt altijd gemeld bij de 
leerplichtambtenaar van de gemeente 

 

Op het Gomarus College hanteren we de regels zoals die zijn vastgelegd in de Leerplichtwijzer.  

De Leerplichtwet is streng. De wet zorgt ervoor dat ieder kind tot zijn 18e verjaardag naar school gaat en op 

een school staat ingeschreven. Verplicht. Ouders of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat dit ook 

daadwerkelijk gebeurt. Scholen zijn verplicht spijbelende leerlingen te melden bij de gemeente, na uiterlijk drie 

achtereenvolgende verzuimdagen. Ook meldt de school wanneer de leerling gedurende vier opeenvolgende 

lesweken meer dan drie dagen bij elkaar opgeteld, verzuimt. 

Spijbelt een kind langer dan drie dagen, of regelmatig, staat het niet ingeschreven op een school, dan zoekt de 

LPA uit wat hiervoor de reden is. Bij ‘luxeverzuim’ (extra vakantie onder schooltijd zonder toestemming) is de 

kans op een proces-verbaal extra groot. 


