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Protocol melding leerplichtambtenaar 

 

De school neemt contact met de leerplichtambtenaar op: 

 indien de school zich ernstig zorgen maakt over de omstandigheden waaronder 

een kind tot ontwikkeling komt; 

 indien een kind/een ouder zich zodanig gedraagt, dat daarmee de veiligheid van 

het kind en/of van anderen (kinderen/ouders/teamleden) in het geding komt (zie 

ook: procedure schorsen en verwijderen van een leerling); 

 bij langdurig verzuim (langer dan twee aaneengesloten weken of meer dan in 

totaal 20 schooldagen);  

 bij veelvuldig te laat komen van het kind (gedurende drie weken meer dan twee 

dagen per week te laat); 

 Daarbij hanteert de school de volgende procedure: 

o het verzuim wordt dagelijks bijgehouden. De leerkracht vermeldt de 

afwezigheid van het kind en de reden daarvan; 

o de op de verzuimlijst genoteerde gegevens worden door de leerkracht in 

het leerling-administratie systeem ParnasSys verwerkt, dan wel wordt aan 

Tonny de opdracht gegeven dit te doen; 

o eenmaal in de maand bekijkt de leerkracht (een uitdraai van) de 

verzuimgegevens met de vraag:  

 is er sprake van langdurig verzuim; 

 is er sprake van veelvuldig te laat komen; 

o op basis hiervan wordt er al dan niet actie ondernomen: 

o bij langdurig verzuim: 

 indien een kind 10 dagen of meer verzuimt, neemt de leerkracht 

contact met de ouder op om de reden van het verzuim te 

bespreken; 

 indien een kind 15 dagen of meer verzuimt, neemt de directeur 

contact met de ouder op om de reden van het verzuim te 

bespreken; 

 indien een kind 20 dagen of meer verzuimt, meldt de directeur dit 

aan de leerplichtambtenaar. Het is aan de leerplichtambtenaar om 

contact met de ouder op te nemen om de reden van het verzuim te 

bespreken. 

o bij veelvuldig te laat komen: 

 indien een kind in één week op twee of meer dagen te laat komt, 

spreekt de leerkracht het kind op dit gedrag aan; 
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 indien een kind in drie weken op twee of meer dagen te laat komt, 

neemt de leerkracht contact met de ouder op om de reden van het 

te laat komen te bespreken; 

 indien een kind in vier weken op twee of meer dagen te laat komt, 

neemt de directeur contact met de ouder op om de reden van het 

te laat komen te bespreken; 

 indien een kind in vijf weken op twee of meer dagen te laat komt, 

meldt de directeur dit aan de leerplichtambtenaar. Het is aan de 

leerplichtambtenaar om contact met de ouder op te nemen om de 

reden van het te laat komen te bespreken. 
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