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Afspraken met betrekking tot te laat komen en ongeoorloofd verzuim  
 

 Leerlingen moeten om 8.30 uur en 13.00 uur aanwezig zijn in de klas.  

 (Uit afspraken gymnastiek in het Handboek): Leerlingen die bij de “tweede bel” aan 

het begin van de ochtend en middag niet omgekleed zijn, moeten een te-laat briefje halen. 

 

 

Wanneer een leerling na deze tijd binnen komt of afwezig is zonder geldige reden: 

 Krijgt/haalt de leerling (evt. met ouder) een te laat briefje bij de deur (wanneer 

de keukendienst daar nog staat)  of bij administratie/directie, op dit te laat briefje 

komt de evt. geldige reden van het te laat komen te staan. 

 Daarna gaat de leerling zonder ouder het klaslokaal in (groep 1 en 2) of gaat de 

leerling zonder ouder de school in (gr 3 t/m 8). 

 Wanneer een leerling van groep 4 t/m 8 zonder briefje binnen komt stuurt de 

leerkracht de leerling terug langs de administratie/directie (bij diegene die de 

‘keukendienst(absentendienst heeft). Voor leerlingen groep 1 t/m 3 geldt deze 

afspraak niet.  

 De leerkracht noteert dit als te laat/verzuim op absentielijst in Parnassys.  

 

 Ongeoorloofd verzuim is verzuim waarvan wij geen melding hebben 

ontvangen. Melding moet bij voorkeur vooraf door ouder 

plaatsvinden. Wanneer ouder achteraf de (geldige) reden van 

absentie meldt dan moet het ongeoorloofd verzuim worden omgezet 

in ziekte of geoorloofd verzuim. Ouder wordt dan wel met klem 

gevraagd (door diegene die de melding ontvangt) voortaan van te 

voren te melden.  

Verslapen is ongeoorloofd verzuim. 

 

 Treft de leerkracht de maatregelen wat betreft het binnenkomen en evt. 

sanctiemaatregelen.  

 

 

Algemene sanctie bij te laat komen 

Algemene sanctie voor 3 keer  te laat komen:  

 Melden om 8.00 uur bij de eigen leerkracht. Dit gebeurt op de eerstvolgende dag 

na de 3e keer te laat komen. Na het melden doet de ll. het volgende: 

kleuters: n.v.t.. 

groep 3 t/m 8: ll. doet werkje o.i.d. in de klas. Altijd onder toezicht van 

een leerkracht. Leerkrachten kunnen onderling afspreken om elkaars 

leerlingen op te vangen. 

NB’s 

Als de sanctie van melden om 8.00 uur wordt opgelegd dan is daarover altijd 

persoonlijk (telefonisch of in gesprek) contact met de ouders: 

 

Stappenplan bij regelmatig te laat komen/ongeoorloofd verzuim. 

 

STAP 1: 

Het kind is 3 keer te laat gekomen of heeft 1 keer ongeoorloofd verzuim in de periode 

tussen twee schoolvakanties 

(Als termijn wordt steeds een periode tussen twee vakanties aangehouden. Dat komt 

neer op vijf periodes van ca. zeven weken:  

1. start schooljaar – herfst; 2. herfst – kerst; 3. kerst – voorjaars; 4. voorjaars – 

mei; 5. mei – zomervakantie. 

* na elke periode vervallen de openstaande registraties van te laat komen; daarmee    
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voorkom je dat iemand die ‘slechts’ drie keer te laat is verdeeld over een heel jaar  

ook een straf opgelegd krijgt. In Parnassys is altijd een totaal overzicht op te  

vragen.) 

 

 kleuterbouw: heeft de leerkracht een oudergesprek (niet op plein) 

waarin de ouder op de hoogte wordt gesteld van de evt. 

vervolgstappen.  

 voor groep 3 en 4: Gesprek met de ouders (persoonlijk) waarin 

wordt aangegeven het kind zich om 8.00u moet melden (afspraak 

met de ouder wanneer). Ouder wordt op de hoogte gesteld van de 

vervolgstappen bij verder te laat komen.  

 Voor groep 5 t/m 8 Gesprek met ouders (liefst persoonlijk maar 

kan evt. ook telefonisch) waarin wordt gemeld dat de leerling 

eerder moet komen en de ouder op de hoogte wordt gesteld van de 

vervolgstappen bij verder te laat komen. 

 

 Leerkracht houdt absentie bij in Parnassys 

 Leerkracht maakt melding in Parnassys van gesprek en strafmaatregelen. 

 

STAP 2 

Het kind komt vervolgens nog 3 keer (dus totaal 6 keer) te laat of verzuimt nog 1 maal 

(in totaal 2 maal) in de periode van 2 maanden.  

 Leerkracht meldt bij de directie dat er 6 keer te laat is of 2 dagen verzuimd heeft  

 Met de ouders wordt contact opgenomen om het te laat komen/ongeoorloofd 

verzuim in een gesprek te bespreken (persoonlijk) door de directie.  

 Directie kan naar aanleiding van het gesprek besluiten eventueel de procedure 

opnieuw te starten (dus ouder/leerling start met schone lei). (éénmalig mogelijk, 

niet bij herhaling) 

 Leerkracht houdt absentie bij in Parnassys 

 Leerkracht maakt melding in Parnassys van gesprek en strafmaatregelen. 

 Directie maakt verslag van gesprek in Parnassys. 

 

STAP 3 

Het kind komt vervolgens nog 3 maal te laat (dus totaal 9 keer) of verzuimd nog 1 maal 

(dus totaal 3 keer) 

 

 Leerkracht meldt bij  directie dat leerling 9 keer te laat is of 3 keer verzuimd heeft 

 Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek met de directie. 

o Ouders worden op de hoogte gesteld van melding bij leerplicht  

o Met ouders worden afspraken gemaakt over het vervolg. 

 Directie doet melding bij leerplicht d.m.v. meldingsformulier 

 Alle acties worden vermeld in leerlingdossier in Parnassys 

 

 

Leerplicht neemt vanaf hier het traject over: 

 Leerplicht stuurt een waarschuwingsbrief (of na overleg met school worden de 

ouders uitgenodigd voor een gesprek). 

 Leerplicht neemt contact op met de school na 3 weken om het te laat komen 

en/of verzuim te controleren. 

 Wanneer te laat komen/verzuim gestopt is dan sluit leerplicht het dossier. 

 Wanneer te laat komen/verzuim aanhoudt worden de ouders uitgenodigd voor 

gesprek: 

o Ouders kunnen een procesverbaal/boete opgelegd krijgen. 

o Ouders kunnen te maken krijgen met (gedwongen) jeugdhulpverlening. 

 Leerplicht en school houden contact m.b.t. tot te laat komen/verzuim. 
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 Registratie: 

 

o Leerkracht blijft verzuim/te laat komen registreren 

o Vermelden in dossier van de leerling wanneer het verzuim/te laat komen in 

orde is. 

 

 

 

Wanneer leerling net buiten de boven gestelde regeling valt (bijvoorbeeld door het 

verstrijken van de periode) maar toch blijkt dat het verzuim/te laat komen zorgelijk is 

dan wordt in overleg met de directie wel een traject gestart. 

 

 
 

 

Geadviseerde regeling leerplicht 

 Melding Te laat komen: 

3-6-9 afspraak bij te laat komen  (3 keer te laat brief mee, 6 keer te laat gesprek, 9 keer te 

laat melding leerplicht binnen een periode van 8 weken) 

Melding ongeoorloofd verzuim: 3 dagen ongeoorloofd verzuim binnen periode van 8 

weken: melding leerplicht. 


