
Afspraken omtrent verzuim Thomas a Kempis 
 
 

Geoorloofd verzuim 
 
Onder geoorloofd verzuim verstaan we het verzuim waarbij ouders, eventueel ondersteund door 
informatie van een hulpverlener, doorgeven dat hun kind niet in staat is om onderwijs te volgen. Dit 
heeft doorgaans te maken met ziek zijn op dat moment. 
 
Ziek of door andere reden thuis 
 
Als een leerling ziek is of om een andere onverwachte reden niet naar school kan, moeten 
ouder(s)/verzorger(s) dit dezelfde dag vóór 9.00 uur telefonisch doorgeven aan de receptie. Na 
afloop van het verzuim meldt de leerling zich weer beter bij de verzuimcoördinator in 126. Tevens 
levert de leerling binnen een week een door de ouder(s)/verzorger(s) ingevuld en ondertekend 
formulier in met daarop de reden voor het verzuim en de datum of data waarop het verzuim 
plaatsvond. Afspraken zoals bezoek aan tandarts, orthodontist of huisarts dienen zoveel mogelijk 
buiten schooltijd te worden gepland. Indien dat niet mogelijk is, moet vooraf een formulier Melding 
van afwezigheid worden ingeleverd.  
 
Ziek naar huis 
 
Wanneer een leerling ziek wordt op school en de lesdag niet meer kan voortzetten, meldt de leerling 
zich af bij de verzuimcoördinator in 126. Daar wordt besproken wat de klachten zijn en contact 
opgenomen met thuis. Meldt een leerling zich niet af, wordt de afwezigheid als onrechtmatig 
beschouwd. Wanneer de verzuimcoördinator niet op de plek is, kan de leerling zich bij een 
leerlingencoördinator afmelden in lokaal 226/227. Na afloop van het verzuim meldt de leerling zich 
weer beter bij de verzuimcoördinator in 126. Tevens levert de leerling binnen een week een door de 
ouder(s)/verzorger(s) ingevuld en ondertekend formulier in met daarop de reden voor het verzuim 
en de datum of data waarop het verzuim plaatsvond.  
 
Zorgwekkend ziekteverzuim  
 
Bij langdurig of frequent ziekteverzuim kan de schoolloopbaan van de leerling in gevaar komen. 
Daarom is het belangrijk dat wij zorgwekkend ziekteverzuim vroegtijdig signaleren.  
De criteria die de school hanteert voor zorgwekkend ziekteverzuim zijn:  
 
• langdurig ziekteverzuim: langer dan zeven aaneengesloten schooldagen;  
• frequent ziekteverzuim: vaker dan drie keer in 12 weken tijd ziek;  
• ziekmelding volgens een vast patroon.  
 
Wanneer er zorgen zijn over het ziekteverzuim van een leerling vraagt de school aan de jeugdarts om 
advies. Tevens kan besloten worden leerplicht in te schakelen.  
 

  



Ongeoorloofd verzuim 
 
Ongeoorloofd verzuim is de term die staat voor schoolverzuim dat is niet toegestaan. 
 
Onrechtmatig afwezig 
 
Als je niet door je ouder(s)/verzorger(s) officieel absent bent verklaard, is er sprake van 
onrechtmatige afwezigheid. Onrechtmatig gemiste uren dienen dubbel te worden ingehaald. 
Bovenbouwleerlingen doen dit in lokaal 126. Onderbouwleerlingen melden zich hiervoor bij de 
leerlingencoördinator. Ouders worden vroegtijdig ingelicht bij oplopend onrechtmatig verzuim. 
School gaat met de leerling en ouders in gesprek om de achterliggende reden(en) van het verzuim te 
achterhalen en het verzuim terug te dringen.  
 
Te laat komen 
 
Wanneer een leerling te laat is voor de les, meldt de leerling zich bij de conciërge. Daar krijgt de 
leerling een bewijs voor toelating in de les. Om deze absentie af te handelen dient een onderbouw 
leerling zich aan het eind van de dag te melden bij de conciërge om een half uur te corveeën. Voor de 
bovenbouw leerlingen geldt dat zij zich de volgende dag om 7:45 melden in 126.       
 
Leerplicht  
 
Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie 
(een havo- of vwo diploma of een mbo-diploma op tenminste niveau 2) hebben. Voor leerlingen van 
5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht voor jongeren tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht. Dit is 
geregeld in de Leerplichtwet.  
 
Als een leerling zonder geldige reden 16 lesuren afwezig is binnen vier weken, dan is de school 
verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Ook wanneer een leerling vaak te laat komt of 
buiten de schoolvakanties op vakantie gaat (luxe verzuim) moet de school dit melden bij de 
leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt de verzuimmelding in behandeling en zal in 
gesprek gaan met alle betrokkenen om zo in een goede samenwerking tussen de leerling, de 
ouder(s)/verzorger(s) en de school, het schoolbezoek te herstellen.  
 
De inzet van de leerplichtambtenaar is niet vrijblijvend. Als het verzuim voortduurt, als de 
eerdergenoemde contacten onvoldoende resultaat opleveren of wanneer er sprake is van luxe 
verzuim, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. Dit kan leiden tot een verwijzing 
naar Bureau Halt of tot strafvervolging door de Officier van Justitie. De rechter kan hierop besluiten 
om een straf en/of een geldboete op te leggen. Ook kan er verplichte hulpverlening, 
Jeugdreclassering, opgelegd worden. 
 

 
Voor leerlingen van 18 jaar en ouder gelden deze regels ook. Alleen wanneer je met de 

verzuimcoördinator afspraken hebt gemaakt, mag je je eigen absentiebriefje tekenen. Je ouders 
zullen daarvan op de hoogte worden gesteld. 

 


