
   

 

Verzuimprotocol ISK Zutphen 2019-2020 

 

1. Afwezig zijn in de les: 
- De docent noteert binnen 20 minuten na de start van de les de afwezigheid in SOM. 

- De verzuim coördinator kijkt 2 keer per dag in SOM naar de afwezigheid van leerlingen. 

- De verzuim coördinator gaat bij afwezige leerlingen na wat er aan de hand is. Is een leerling 

ziek, ongeoorloofd afwezig, iets anders? 

- Bij twijfel en bij ongeoorloofd afwezig belt de school de ouders of verzorgers en met het 

COA. 

- De verzuim coördinator zet de melding met reden in SOM. 

 

2. Bij Ziekte: 

- Ouders, verzorgers, leerlingen bellen school voor een ziekmelding tussen 08.00 uur en 08.30 

uur. 

- De verzuim coördinator  noteert de ziekmelding in SOM. 

- De mentor bekijkt regelmatig het ziekteverzuim in zijn of haar klas en bespreekt dit met zijn 

of haar leerlingen. Is de leerling langdurig ziek, moet er actie worden ondernomen? 

- Bij langdurige ziekte, langer dan 5 dagen neemt de mentor in afstemming met de 

orthopedagoog contact op met de leerling, ouders of verzorgers om te vragen hoe het gaat. 

De mentor informeert de orthopedagoog over de stand van zaken en noteert dit in SOM.  

- Is een leerling meer dan 10 dagen in 6 weken ziek of gedurende een schooljaar 60 uur ziek 

dan wordt in overleg met de orthopedagoog de schoolarts ingeschakeld. De orthopedagoog 

informeert de ouders of verzorgers over de aanmelding bij de schoolarts en eventueel de 

leerplicht. 

 

3. Ongeoorloofd Verzuim: 

- Onder ongeoorloofd verzuim wordt verstaan het zonder afmelden met geldige reden 

wegblijven van school, ook het luxe verzuim (op vakantie zonder toestemming) valt 

hieronder. 

- Ongeoorloofd verzuim wordt vastgesteld door de docent.  

- Als vaststaat dat een leerling ongeoorloofd afwezig is belt de verzuim coördinator naar de 

ouders of verzorgers zodat zij op de hoogte zijn van dit verzuim. 

- De verzuim coördinator maakt een notitie.  

- Als een leerling meer dan 25 minuten te laat komt wordt dit genoteerd als ongeoorloofd 

verzuim.  

- Bij de eerste keer ongeoorloofd verzuim laat de docent de tijd dat de leerling verzuimt op 

een geschikt moment dubbel inhalen. 

- Bij de tweede keer ongeoorloofd verzuim wordt er contact opgenomen met thuis en wordt 

er aangegeven dat bij een derde keer ongeoorloofd verzuim de ouders en leerling op school 

worden uitgenodigd voor een gesprek. 

- Wanneer er sprake is van 16 uur (of meer) ongeoorloofd verzuim per 4 weken wordt de 

leerling gemeld bij het DUO. Zij ondernemen verdere actie. De mentor en of orthopedagoog 

zorgt voor verslaglegging in SOM, ook voor wat betreft de terugkoppeling van de 

leerplichtambtenaar. 



   

 

De verzuim coördinator geeft  iedere 2 weken een verzuimoverzicht aan de orthopedagoog. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ziekte, ongeoorloofd verzuim en geoorloofd 

verzuim. 

 

 

 

4. Te laat komen: 

- Als een leerling te laat komt meldt hij/zij zich bij de verzuim coördinator , deze noteert in 

SOM de reden van het te laat komen. 

-  Wanneer een leerling vaker dan een keer te laat komt, zonder geldige reden, volgen er 

maatregelen; 

- Bij twee keer te laat komen meldt de leerling zich de volgende dag om 08.00 uur bij de 

docent en zit de tijd uit tot de lessen gaan beginnen. 

- Meldt een leerling zich niet om 08.00 uur dan wordt de tijd van het te laat komen dubbel 

ingehaald na schooltijd. 

- Wanneer een leerling structureel te laat blijft komen en de bovenstaande maatregelen 

hebben niet geholpen dan kan de orthopedagoog de ouders uitnodigen voor een gesprek en 

in overleg met de docent kijken of de leerling in aanmerking komt voor het preventieve 

spreekuur bij leerplicht. 

 

5. Uit de les verwijderd worden: 

- Wanneer een leerling uit de les gestuurd wordt of bij onderwijsactiviteiten wordt verwijderd, 

moet de leerling zich melden bij de verzuim coördinator die hem/haar een kan taak laten 

doen. De docent noteert dit altijd in SOM en gaat op het einde van de dag met de leerling in 

gesprek over de verwijdering uit de les. 

- Als een leerling drie keer of vaker uit de les verwijderd wordt, is er misschien iets bijzonders 

aan de hand. De docent bespreekt dit met de orthopedagoog. Samen bepalen ze de te 

nemen vervolgstappen. Ouders worden hierbij betrokken. 

 

6. Geoorloofd verlof: 

- Als een leerling vanwege dringende redenen niet aanwezig kan zijn op school, melden bij 

voorkeur de ouders en anders de leerling, dit bij de verzuim coördinator. 

- Bij kort verlof beoordeelt de coördinator de verlofaanvraag. Bij twijfel of bij veelvuldig legaal 

verzuim neemt de coördinator contact op met de docent. 

- De verzuim coördinator noteert de afwezigheid van de leerling in SOM. 

 

 


