Protocol verzuim op IKC De Kindertuin
Datum: 1 december 2020
Procesverantwoordelijke: directeur
Wij verwachten van leerlingen dat zij op de reguliere tijden aanwezig zijn op IKC De
Kindertuin. Wij volgen hierbij de wettelijke afspraken.
Definitie verzuim
Het afwezig zijn, terwijl men er eigenlijk moet zijn.
Geoorloofd schoolverzuim
Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van de plicht om naar school te gaan. Dan is er geen
sprake van schoolverzuim. Voorbeelden zijn: Ziekte, schorsing, religieuze feestdagen,
huwelijk, begrafenis en ouders werken seizoengebonden.
Ongeoorloofd verzuim (spijbelen)
Is een leerling niet op school zonder dat hiervoor een geldige reden is? Of voldoet hij niet
aan de voorwaarden? Dan zijn de ouders of verzorgers strafbaar. De leerling is vanaf 12 jaar
ook zelfverantwoordelijk voor zijn schoolbezoek.
Geldboete
De ouder of verzorger moet ervoor zorgen dat de leerling staat ingeschreven op een school
en dat de school regelmatig bezocht wordt. Het niet nakomen van deze verplichtingen kan
leiden tot een geldboete.
Hoe werkt het IKC met geoorloofd verzuim.
1. Ziekte of medisch verzoek: De ouders maken melding bij de leerkracht of conciërge
voor 8:30 (die het doorgeeft aan de leerkracht) voor kortdurend verzuim;
2. Verlofaanvraag: Ouders vullen een verlofformulier in voor bijzonder verlof (jubilea,
vakantie, begrafenis, trouwerij). Dit doen zij uiterlijk 1,5 week van tevoren.
a. Formulier wordt ondertekend bij directie ingeleverd.
b. Directie geeft wel of geen toestemming.
Stappenplan te laat komen
1. We registeren alles in ons volgsysteem Parnassys.
2. 3x te laat: leerkracht belt de ouders en vraagt naar de redenen en stelt de ouders op
de hoogte van de vervolgstappen.
3. 6x te laat: Zorgcoordinator gaat in gesprek met ouders en zoekt naar de redenen en
deelt de consequenties mee. Schoolmaatschappelijk werk wordt aangeboden aan de
ouders om het probleem te onderzoeken en mogelijk te verhelpen.
4. 9x te laat: Directeur brengt de ouders schriftelijk op de hoogte van het verzuim en de
gevolgen van het te laat komen. Ook wordt verteld dat na nog eens 3x te laat komen,
het verzuim gemeld wordt bij de leerplicht.

We werken in 2 perioden:
- Van de zomervakantie tot kerstvakantie.
- Van de kerstvakantie tot de zomervakantie.
Stappenplan ongeoorloofd verzuim
1. Contact zoeken met ouders aan het einde van de dag.
2. Leerkracht meldt in Parnassys het verzuim.
3. Bij herhaaldelijk ongeoorloofd verzuim:
a. Ouders in gesprek met directie;
b. Melding in Parnassys bij verzuimregistratie;
c. Contact met leerplichtambtenaar.
Registratie:
- Geoorloofd verzuim (G): wat valt daaronder?
o Corona 1: Als de leerling corona gerelateerde klachten, niet naar school mag
komen, maar wel werk kan doen.
o Corona 2: Als de leerling thuis moet zitten vanwege quarantaine en dus niet
ziek is en wel werk kan maken.
o Als er verlof gegeven is. De administratie heeft tijdens het ontvangst van het
verlofformulier de leerkracht hier reeds over geïnformeerd.
- Kort medisch (M): Alleen bij bezoek dokter, tandarts enz.
o Het is van korte duur en niet de hele dag.
- Ongeoorloofd verzuim (O): Wat valt daaronder?
o Als er geen contact met de ouders of de leerling is geweest en ouders geen
reden hebben opgegeven waarom de leerling niet op school was.
o Als ouders geen verlof hebben gekregen maar hun kind wel van school
houden.
- Te laat (TL)
o Als de leerling te laat is op school.
- Ziek (Z): Wat valt daaronder?
o Als de leerling echt ziek is en geen werk thuis kan doen.

