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PROTOCOL afwezigheid/te laat komen/verlofaanvragen van  leerlingen 

1. Te laat. 

Om half negen dient een leerling in de klas te zitten.  

Een leerling die later komt wordt geregistreerd in Esis door de groepsleerkracht.  

Gebruik daarbij de juiste categorie van verzuim. Te laat < half uur/te laat > half uur en 

vermeld het aantal minuten dat de leerling te laat is.  

Komt dit vaker voor (2 keer per week/ of 3 keer per maand) dan een email met een melding 

aan de ouders.  Als er geen verbetering optreedt geef dan de naam van het kind door aan IB. 

IB stuurt dan een mail naar ouders. Als er dan wederom geen verbetering optreedt volgt er 

een gesprek op school met ouders, leerkracht en IB. 

 

2. Afwezigheid van een leerling. 

Als een leerling, zonder bericht of toestemming, afwezig is en hij /zij is om 8.45 uur nog niet 

op school dan verzoek je de Widjay/ IB naar de ouders te bellen om te vragen waar het kind 

is. Bij afwezigheid van de eerdergenoemden vraag je directie te bellen of bel je zelf. 

In Esis wordt iedere absentie genoteerd. Kies voor ziek, geoorloofd afwezig, ongeoorloofd 

afwezig. Klik dan nogmaals op de melding en vul de reden van afwezigheid in bij notities. 

Als een leerling langer dan een week ziek thuis is, neemt de leerkracht contact op met de 

ouders. Gaat het verzuim langer dan een week duren dan wordt IB op de hoogte gebracht. 

Als een leerling langer dan 16 uur per maand ongeoorloofd afwezig is, meld je dit aan IB. 

Als een leerling per maand 2 keer of vaker ziek gemeld wordt dan melden aan IB. IB volgt dit 

en neemt indien nodig contact op met ouders. Als er dan wederom geen verbetering 

optreedt volgt er een gesprek op school met ouders, leerkracht en IB. 

Bij een onderbuikgevoel over absentie gelijk melden bij IB of directie. 

 

3. Verlofaanvragen. 

Kinderen die naar de tandarts, dokter ed. moeten hoeven geen verlof aan te vragen. Dit kan 

via een melding aan de leerkracht of via Social Schools. De leerkracht registreert dit wel in 

Esis.  

Alle andere vragen zoals een uurtje eerder weg, mee naar het feestje van oma, 

buitenregulier vakantie etc. allemaal aanvragen via Social Schools (verlofaanvragen). De 

goedkeuring gaat ook via Sociaal Schools en ouders en leerkracht krijgen dit te zien in Sociaal 

Schools. Bij niet akkoord registreren als ongeoorloofd verzuim.   Indien het kind geen 

toestemming heeft gekregen en die dag niet aanwezig is, laat je dit onmiddellijk aan de 

directie weten. (luxe verzuim) 

 

4. Vervolg. 

Mochten de bovenstaande acties niet voldoende resultaat opleveren dan gaan we over op 

het volgen van het routeboek verzuim. Het document ‘Routeboek PO versie 8 juli 2020’ is te 

vinden op Sharepoint bij: Schooldocumenten → 01. School → Protocollen → Protocol 

Verzuim en Leerplicht. 
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