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 Adriaan Roland Holstschool 
 voor vrijeschool basisonderwijs 

 
Protocol verzuim 

 
Soorten verzuim van leerlingen: 
1. Ziekteverzuim 
2. Te laat komen 
3. Verzuim om gewichtige omstandigheden - persoonlijke gemotiveerde reden. 
4. Vakantie/Luxe verzuim - vakantie verzuim buiten vastgestelde vakantie periode. 
5. Ongeoorloofd verzuim  – afwezigheid leerling zonder toestemming. 
 
Publicatie richtlijnen verzuim: 

• Zie Schoolgids (bldz 48-49) 
• Zie formulier aanvraag vrijstelling 
• Zie website 
• Nieuwsbrief (wekelijkse): in begin schooljaar vermelding en verwijzing, herhaling halverwege 

schooljaar. 
 
Melding verzuim door ouders: 
1. Ziekteverzuim 

- melding op dag verzuim: telefonisch /inspreken antwoordapparaat (uiterlijk 08.45 uur) of via briefje 
aan leerkracht 

2. Te laat komen 
- =ongeoorloofd verzuim, leerkracht noteert in absentielijst; 
- bij frequent te laat komen: melding bij Leerplichtambtenaar 

3. Verzuim om gewichtige omstandigheden 
- aanvraag via Formulier aanvraag vrijstelling; ouders dienen met persoonlijke motivatie verzoek in; 
richtlijnen op achterzijde Formulier 
- aanvraagtermijn: binnen 2 dagen na ontstaan van de reden 

4. Vakantie/Luxe verzuim 
- aanvraag via Formulier aanvraag vrijstelling; ouders dienen met persoonlijke motivatie verzoek in + 
werkgeversverklaring 
- aanvraag termijn: tenminste 8 weken tevoren 

5. Ongeoorloofd verzuim 
- afwezig zonder toestemming, zonder bekende reden 
- melding bij Leerplichtambtenaar 

 
Indienen verzoek: 

• Schriftelijk via aangegeven weg, binnen gestelde termijn 
• Indienen bij directeur 

 
Beoordeling aanvraag: 

• door directeur, tot maximaal 10 verlofdagen 
• directeur raadpleegt de Leerplichtambtenaar bij aanvraag buiten gestelde richtlijnen en bij twijfel. 
• door Leerplichtambtenaar bij langere aanvragen en bij twijfel/afwijzing van directeur. 

 
Registratie verzuim: 

• Dagelijks in absentielijst door klassenleerkracht. 
• Telefonische meldingen worden op administratie geadministreerd, vervolgens doorgegeven aan 

klassenleerkracht, die het in de absentielijst opneemt. 
 
Volgen verzuim: 

• Door klassenleerkracht, deze spreekt ouders aan bij hoge frequentie (ongeoorloofd) verzuim 
(waaronder te laat komen) (meer dan 2x per 4 wkn). 

• Gespreksonderwerp in oudergesprekken en kwartiergesprekken (2x p. jr.). 
• Vermelding in jaarlijks eindgetuigschrift. 
• Bij recidive wordt directeur op de hoogte gebracht, waarna oudergesprek al of niet samen met 

klassenleerkracht volgt. 
• Frequent ongeoorloofd verzuim (> 16 uur per 4 wkn.) moet bij Leerplichtambtenaar gemeld 

worden. 


