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1. Protocol schoolverzuim  
1.1 Belang van een protocol voor schoolverzuim  
Kinderen die veel verzuimen missen onderwijs. Daarnaast is het bekend dat kinderen die regelmatig 
verzuimen een grotere kans hebben voortijdig schoolverlater te worden. Ook is een verband 
aangetoond tussen regelmatig verzuim en het ontwikkelen van afwijkend en/of crimineel gedrag. Om 
die redenen is het voorkomen en terugdringen van ongeoorloofd schoolverzuim enorm belangrijk. 
Scholen hebben een belangrijke rol bij het terugdringen van schoolverzuim. Met dit protocol willen 
we inzichtelijk maken, wanneer er sprake is van verzuim, wat er van de scholen verwacht wordt en 
welke partners betrokken zijn. 
 

2. Het protocol  
2.1. In samenwerking met Leerplicht en DG&Jzhz 
De Regenboog hanteert de kaders uit het Protocol Schoolverzuim (2010) dat is opgesteld door 
Bureau Leerplicht en Vroegtijdig Schoolverlaten in samenwerking met Openbaar Ministerie 
Arrondissement Dordrecht, de Raad voor de Kinderbescherming en Halt Zuid-Holland Zuid. 
 
Dit protocol vindt u hier: Protocol Schoolverzuim - Primair Onderwijs  
 

3. Aanvulling op het protocol van Leerplicht en DG&Jzhz 
Aanvullend op bovengenoemd protocol heeft IKC De Regenboog De Staart de volgende aanvullingen: 
 

  

https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/assets/uploads/LVS/Verzuimprotocollen/2020-05-12_PO_Protocol_schoolverzuim.pdf
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Verzuimregistratie 
Verzuim wordt bijgehouden in Parnassys. Dagelijks worden alle vormen van verzuim van leerlingen 
geregistreerd.  

Reden afwezigheid Actie Registratie 

Te laat komen  Bij aanvang van de schooldag. 
 
 

Ongeoorloofd. 
Noteren met 
aankomsttijd 

Ziekte Voor 8.30 uur gemeld door ouders/verzorgers per 
mail/telefoon/briefje.  
 
Anders dan bovenstaand afgemeld. 
 

Geoorloofd 
 
 
Ongeoorloofd 

Medisch specialist Voor 8.30 uur gemeld door ouders/verzorgers per 
mail/telefoon/briefje. Afwezigheid voor duur van en 
reistijd naar afspraak.  
 
Anders dan bovenstaand afgemeld. 
 

Geoorloofd 
 
 
 
Ongeoorloofd 

 

Te laat komen  
Voor het te laat komen worden onderstaande stappen door de leerkracht genomen.  

Aantal  Actie Registratie  

3x Ouders/ verzorgers worden door de leerkracht op het 
verzuim aangesproken en ontvangen een vooraf 
vastgestelde brief mee over het verzuim. De brief dient 
binnen 2 dagen te worden ingeleverd bij de leerkracht.  
 

Kopie brief in 
Parnassys 

6x Ouders/ verzorgers worden door de leerkracht op het 
verzuim aangesproken en ontvangen een vooraf 
vastgestelde brief mee over het verzuim. De brief dient 
binnen 2 dagen te worden ingeleverd bij de leerkracht. IB 
wordt door de leerkracht op de hoogte gesteld van het 
verzuim.  

Kopie brief in 
Parnassys 

9x Ouders/ verzorgers worden door de leerkracht en de intern 
begeleider op het verzuim aangesproken en ontvangen een 
vooraf vastgestelde brief mee over het verzuim. De brief 
dient binnen 2 dagen te worden ingeleverd bij de leerkracht. 
 
IB vult het KVOV (kennisgeving vermoedelijk ongeoorloofd 
verzuim in. Dit wordt gecommuniceerd met bureau 
leerplicht.  

Kopie brief in 
Parnassys 
 
 
 
KVOV in parnassys   

 

4. Protocol Verlof 
Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kind geregeld naar school gaat. Leerlingen mogen nooit 
zonder reden van school wegblijven. Een leerling kan vrij krijgen als daarvoor een goede reden is. Dat 
heet extra verlof. In deze folder leest u wanneer extra verlof is toegestaan. 
 
Verlof - wanneer is verlof toegestaan? 
 

https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/assets/uploads/LVS/folder_extra_verlofNdG_def_oktober18.pdf
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Verzuim voor feestdagen van een andere religie, familieomstandigheden of vakantie/familiebezoek 
buiten de schoolvakanties dient te worden aangevraagd via een gele verlofbrief. Deze kan 
aangevraagd worden bij de leerkracht, de directie of de balie. Het extra verlof dient een week van te 
voren te worden aangevraagd. De directie besluit op grond van de verlofregels of er toestemming 
wordt geven voor deze vormen van verlof. 


