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VERZUIMPROTOCOL OBS DE OCTOPUS  
vastgesteld dd. 10 december 2019  
  
Ziekmelden  
Als een kind ziek is, vragen wij de ouders voor 8.30 uur of voor de middag voor 13.00 uur te bellen naar 
school of door te geven aan de leerkracht. De absentie wordt door de conciërge gemeld bij de 
leerkracht of rechtstreeks in de Leerkracht app van ParnasSys gezet.   
  
Verlof aanvragen  
Ouders kunnen voor bijzondere omstandigheden voor hun kind verlof aanvragen. Er is een formulier 
te downloaden van de website of op te halen bij de conciërge. Nadat directie de aanvraag heeft 
beoordeeld gaat er via de administratie een ondertekend formulier retour naar ouders (en er gaat een 
kopie naar de leerkracht). Er wordt een digitale kopie van het formulier door de administratie 
in ParnasSys gezet en het verlof wordt door de administratie in ParnasSys geregistreerd en voorzien 
van toelichting.    
  
Registratie absentie  
Leerkrachten registreren in ParnasSys absentie in de volgende categorieën:  Dispensatie 
4 jarigen / Doktersbezoek / Ongeoorloofd Verzuim / Tandarts / Te Laat / Verlof / Ziek  
Bij verlof en ongeoorloofd verzuim wordt er altijd via ParnasSys (in dezelfde week) een aantekening 
toegevoegd bij de absentie.   
  
Afwezigheid  
Wanneer een kind niet aanwezig is en de leerkracht heeft hier geen bericht van gehad, vraagt de 
leerkracht voor 9.00 uur ’s ochtends na (‘s middags voor 13.30 uur) of er een bericht is binnengekomen 
van ziekte. Zo niet, dan neemt de leerkracht (of conciërge/IB/directie/administratie) direct daarop 
telefonisch contact op met de ouders.   
 

Zonder opgaaf van reden afwezig  
Als dit geen informatie oplevert en het is niet gelukt contact met de ouders of een noodnummer te 
leggen, dan wordt in overleg met directie na een uur de politie gebeld om een melding te doen van 
vermissing. Deze termijn om de politie te bellen wordt ook aangehouden bij vermissing onder 
schooltijd.  
Samengevat is de volgorde:  

1. Kind is met kennisgeving en geoorloofd afwezig; registreren in ParnasSys  
2. Kind is zonder kennisgeving afwezig;   

a. Check of er een telefoontje/mail is geweest (informeer bij eventuele duo-partner)   
b. Check ParnasSys voor verlofaanvragen   
c. Bel ouders/noodnummers  
d. Na een uur politie bellen (na overleg tussen directie en leerkracht)  
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Te laat komen en verzuim  
Te laat komen houdt in: de bel is gegaan en de deur van de klas is al dicht. Leerkrachten 
registreren in ParnasSys welke kinderen te laat zijn en wat de opgegeven reden is.  
 
• Als een leerling drie keer binnen een maand zonder (legitieme) reden te laat komt, neemt de 

leerkracht contact op met de ouders.   
• Komt een kind in de daaropvolgende maand opnieuw drie keer te laat, dan meldt de leerkracht dat 

aan de intern begeleider en gaat er een brief uit naar de ouders namens school (leerkracht en 
directeur).   

• Na weer drie keer te laat gekomen worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de 
leerkracht/intern begeleider en eventueel schoolmaatschappelijk werk.  
 

Indien het verzuim hiermee niet is opgelost wordt conform de wet ongeoorloofd verzuim de 
leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht en een traject gestart.   
  
Vanuit Leerplicht zijn er verschillende vormen van relatief verzuim:   
• opeenvolgend verzuim van 16 uur of meer in een periode van 4 weken;   
• regelmatig te laat op school komen;   
• veelvuldig ziekteverzuim;   
• ziekteverzuim zonder duidelijke (medische) reden of oorzaak;   
• als ziekteverzuim niet conform het ziektebeeld is;   
• verzuim gerelateerd aan (vermoedelijke) achterliggende problematiek.   
• luxe verzuim: vrije dag(en) zonder toestemming van directeur of leerplichtambtenaar  

  
Het verzuim moet met ouders besproken worden, om vast te stellen waar de zorg ligt en wat de 
achterliggende redenen van verzuim zijn. Wanneer de school dat nodig acht, zal er contact met de 
Jeugdarts gezocht worden. Ouders kunnen dan opgeroepen worden om het verzuim te bespreken en 
kijken hoe het verbeterd kan worden. Wanneer er behoefte is aan andere begeleiding of als dat 
noodzakelijk blijkt dan kan bijv. schoolmaatschappelijk werk of sociaal wijkteam ingeschakeld 
worden.   
  
Wie worden gemeld aan de leerplichtambtenaar?  
Volgens de wet dient ongeoorloofd verzuim van een leerling gemeld te worden via het digitale 
verzuimloket van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) aan de leerplichtambtenaar. Conform de 
leerplichtwet gaat het dan om leerplichtige leerlingen:  

• waarbij sprake is van luxe verzuim of  
• opeenvolgend verzuim van 16 uur of meer in een periode van 4 weken; 
• die minimaal 16 keer te laat zijn gekomen in 4 opeenvolgende schoolweken.   

Elke keer te laat komen wordt gelijkgesteld aan 1 uur ongeoorloofd verzuim.  
 


