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Verzuimregistratie 

1. De groepsleerkracht voert dagelijks het verzuim in in Esis 

2. Als er opvallende zaken zijn, informeert de groepsleerkracht de ib-er/ directie 

3. Het geoorloofde en ongeoorloofde verzuim wordt bijgehouden per dagdeel 

4. Indien nodig doet de administratief medewerker een LAS- melding 

 

Reden afwezigheid Opnemen in verzuimregistratie 

Spijbelen 
- Hele uren of dagen 
- Reden onbekend 

Ongeoorloofd verzuim 

Ziekte gemeld conform geldende afspraken: 

- Voor het afgesproken tijdstip 
- Door ouder of verzorger 

Ziekte 

Ziekte niet gemeld conform geldende afspraken: 

- Niet voor het afgesproken tijdstip 
- Niet door ouder of verzorger 

Ongeoorloofd verzuim 

Te laat komen Ongeoorloofd verzuim: TL 

Bezoek (huis) arts, specialist en dergelijke, conform 
geldende afspraken 

Geoorloofd verzuim 

Bezoek (huis) arts, specialist en dergelijke, niet 
conform geldende afspraken 

Ongeoorloofd verzuim 

Vrijstelling vanwege gewichtige 
omstandigheden(meer dan 10 dagen) met 
toestemming van de schooldirecteur. 

Geoorloofd verzuim 

Vrijstelling vanwege gewichtige 
omstandigheden(minder dan 10 schooldagen) met 
toestemming van de schooldirecteur. 

Geoorloofd verzuim 

Vrijstelling vanwege gewichtige 
omstandigheden(meer dan 10 schooldagen) met 
toestemming van de leerplichtambtenaar 

Geoorloofd verzuim 

Luxe verzuim: vrije dag(en) zonder toestemming van 
directeur of leerplichtambtenaar. 

Ongeoorloofd verzuim 

Schorsen (maximaal 5 schooldagen) 
 

Schorsing 

Verwijdering van een leerling 
 

verwijderen 

 

Hoe te handelen bij ziekteverzuim? 

Soorten ziekteverzuim Actie school 

Twijfelachtig ziekteverzuim: 
School heeft twijfels over het ziekteverzuim 

- Bespreek ziekteverzuim in zorgoverleg 
- Inschakelen schoolarts/verpleegkundige (CJG) 

voor advies aan school wel/niet ziek 

Zorgwekkend en/of langdurig ziekteverzuim*: 
Ouders/verzorgers geven inzicht in ziekte en willen 
in gesprek met school 

- Bespreek ziekteverzuim in zorgoverleg 
- Schakel met CJG, verdere zorg en 

samenwerkingsverband 
- Stel een huiswerk- en/of inhaalplan op en adviseer 

indien nodig over alternatieve 
onderwijsmogelijkheden 

*in ieder geval bij 6 aaneengesloten schooldagen ziek of vierde ziekmelding in 12 weken 
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Hoe te handelen bij te laat komen; per schooljaar 

Frequentie Actie school Actie leerplicht 

3x te laat Voert gesprek met leerling over te laat 
komen. 
Er wordt een brief per mail gestuurd 
naar ouders. 

 

6x te laat Er is een gesprek met 
ouders/verzorgers over te laat komen 

 

9x te laat Er wordt nogmaals een brief per mail 
gestuurd naar ouders/ verzorgers met 
de mededeling dat te laat komen kan 
leiden tot een melding bij leerplicht 

 

12x te laat Te laat wordt gemeld bij de intern 
begeleider. De intern begeleider meldt 
het verzuim bij leerplicht en stuurt een 
brief via de mail naar 
ouders/verzorgers met de mededeling 
dat het gemeld is bij leerplicht.  
Een kopie van de brief gaat naar 
leerplicht.  

Bureau leerplicht stuurt een 
waarschuwingsbrief naar de ouders/ verzorgers 
van de leerling en stuurt een kopie naar school. 
Deze komt in het leerlingdossier. 

15x te laat Meldt verzuim bij leerplicht Gesprek met leerling en ouders/ verzorgers en 
indien van toepassing HALT afdoening opleggen 
(alleen mogelijk bij VO) 

 

Hoe te handelen bij ongeoorloofd verzuim, schorsen verwijderen? 

Soort verzuim Actie school Omschrijving 

Ongeoorloofd 
verzuim 

- Contact met ouders/verzorgers  
- Bespreken in zorgoverleg  
- Voor verzuim gerelateerd aan 
(vermoedelijk) achterliggende 
problematiek inschakelen zorg  
- Verzuim van 16 uur in 4 weken 
binnen vijf werkdagen melden bij 
leerplicht 

Vier soorten  
- 16 uur verzuim in vier weken  
- overig verzuim  
- luxe verzuim  
- langdurig relatief verzuim (schakel hierbij ook 
altijd het samenwerkingsverband in) 

Schorsen - Direct melden aan 
ouders/verzorgers  
- Melden aan Inspectie van het 
Onderwijs NB: Niet melden aan 
Leerplicht 

De voorzitter van het bestuur kan maximaal 5 
dagen een leerling de toegang tot school 
ontzeggen 
1ste keer; 1 dag 
2de keer: 3 dagen 
3de keer: 5 dagen 
4de keer: verwijderen 

Verwijderen - Binnen 1 werkdag melden bij 
leerplicht  
- Binnen 2 weken melden aan 
Inspectie van het Onderwijs 

 

15x te laat Gesprek met leerling en ouders/ 
verzorgers en indien van toepassing 
HALT afdoening opleggen (alleen 
mogelijk bij VO) 
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Hoe wordt verzuim gemeld bij leerplicht?  

Alle basisscholen en speciaal onderwijs scholen melden het verzuim aan DUO via het leerling administratie 

systeem (LAS). Alle voortgezet onderwijs scholen melden het verzuim aan DUO via het verzuimloket: 

www.duo.nl/zakelijk. 


