
Verzuim afhandeling 
Opm.:Vaak is er sprake van een combinatie van twee soorten verzuim. Dan is “meer dan een dagdeel verzuim” leidend. Een dagdeel op het VMBO bestaat uit 3, op VWO-HAVO uit 4 lesuren. 

 

Te laat 
aantal schoolmaatregel Actie school Actie leerplicht bijzonderheden 

1 Melden* - - *tijdstip van terugkomen kan per afdeling 
anders zijn. 

2 Melden* - - - 

3 Melden* Mentor: brengt ouders telefonisch op de hoogte. 
OC1: stuurt waarschuwingsbrief dat bij 6x te laat 
gesprek met leerplicht volgt. ll.3 meldt zich 3x. 

- - 

4 Melden* - - - 

5 Melden* - - - 

6 Melden* Mentor: brengt ouders telefonisch op de hoogte. 
 
OC1: meldt leerling voor gesprek LPA2 op VDC; 
mentor wordt door OC op de hoogte gebracht 

1)Waarschuwingsgesprek op VDC 
2)Schriftelijke waarschuwing met mededeling dat bij 9x 
HALT kan volgen  

Meer info: 
http://www.halt.nl/ 
halt-afdoening, schoolverzuim 

7 Melden* -  - 

8 Melden* -  - 

9 Melden* Mentor: brengt ouders telefonisch op de hoogte. 
 
OC1: meldt leerling voor gesprek LPA2 bij afdeling 
leerplicht 

1)LPA2 nodigt ll.3 en ouder(s) schriftelijk uit voor 
gesprek. 
2)Evt. HALT 

- 

10 
e.v. 

Melden* Mentor: brengt ouders telefonisch op de hoogte. 
 
OC1:meldt leerling voor gesprek LPA2 bij afdeling 
leerplicht 

1) evt. HALT wanneer dat bij 9x nog niet is opgelegd. - 

 

Ongeoorloofd afwezig (=relatief verzuim; spijbelen) 
Aantal 
lesuren 

schoolmaatregel Actie school 
Tijdens elk oudergesprek bespreekt de mentor het 

verzuimoverzicht met de ouder(s)  

Actie leerplicht bijzonderheden 

1 Keer 2 uur inhalen Mentor: brengt ouders telefonisch op de hoogte. 
 

-  

2 Keer 2 uur inhalen OC1:: 
stuurt uitnodiging voor gesprek mentor. In gesprek 
wordt meegedeeld dat bij 3x ongeoorloofd afwezig 
gesprek met leerplichtambtenaar volgt. 
OC1: 
Voorgaande melding naar mentor evt. brief via mail 
naar ouder(s) 
 

-  

¾ 
dagdeel 

Keer 2 uur inhalen OC1: meldt leerling voor gesprek LPA2op VDC 1)Waarschuwingsgesprek op VDC 
2)Schriftelijke waarschuwing (brief 5 via ll. naar 
ouders) met mededeling dat bij 6x ongeoorloofd 
afwezig HALT volgt met minimaal 6x2 uur  

 

5  Keer 2 uur inhalen - -  

http://www.halt.nl/


6  Keer 2 uur inhalen OC1: meldt leerling voor gesprek LPA2 bij afdeling 
leerplicht 

1)LPA2 nodigt ll. en ouder(s) schriftelijk uit voor 
gesprek. 
2)HALT minimaal 6x2 uur 
3) evt. melding naar SchoolVerzuimTeam (=Bureau 

Jeugdzorg / Toegang en Jeugdreclassering (JR), Politie, 
Openbaar Ministerie, Bureau Leerplicht Helmond, Raad 
voor de Kinderbescherming) 

 Een leerling kan maximaal 1x een 
HALT-afdoening krijgen. Hierna wordt 
doorgemeld naar het SchoolVerzuimTeam. 
 

 Per 1 september 2009 is iedere school 
verplicht te melden via het digitaal 
verzuimloket van de IB-groep. 

 

luxe verzuim / extra verlof (art. 11) 
aantal 
dagen 

schoolmaatregel per 
lesuur 

Actie school 
 

Actie leerplicht bijzonderheden 

t/m 1 - Verlofverzoek wordt door  OC in behandeling 
genomen 

- Via roze briefje evt. aangevuld met extra 
informatie (=brieven, kaarten, officiële 
documenten) (zorg dat bij “groepsverloven, 
schoolbreed wordt gehandeld, Verenigingen 
laten reageren met doorgeven van namen) 

2 t/m 
9 

- Verlofverzoek wordt door directie in behandeling 
genomen. Ouders krijgen mondeling en schriftelijk 
reactie over besluit. 

- Ouders dienen schriftelijk verzoek in gericht 
aan directie 2 maanden voor gewenste 
verlofdatum. 

10 of 
meer 

- Verlofverzoek wordt door directie in behandeling 
genomen. Het standpunt van de school wordt met 
aanvraag van de ouders gestuurd naar de LPA2. 

LPA2 hoort ouders en directie. 
LPA2 deelt beiden de beslissing schriftelijk mee.  

Ouders dienen schriftelijk verzoek in gericht 
aan directie 2 maanden voor gewenste 
verlofdatum. 
 
Info inzake verlofredenen: 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002628 
 

 

Ziekte niet aaneengesloten dagen 
Aantal Actie school Actie leerplicht bijzonderheden 

5 dagen aaneen Telefonisch contact mentor met ouders  Mentor krijgt alarmmelding vanuit magister 
Gespreksverslag in magister 

54 uren  
(=ong. 9 lesdagen 
op meer dan 6 
momenten) 

Telefonisch contact mentor met ouders 
 

-  

72 uren  
(=ong. 12 
lesdagen op meer 
dan 6 momenten) 

Mentor meldt aan zorgteam voor verwijzing naar 
schoolarts 

- Op advies van schoolarts kan besloten 
worden dat zorgteam of externen 
ingeschakeld worden 

 
 
1 OC  = opvangcoördinator 
2 LPA  = leerplichtambtenaar 
3 lln  = leerling 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002628

