Verzuimbeleid
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Als een leerling niet op school komt moet de
school actie ondernemen. De school gaat na wat de reden van de afwezigheid is en of dit geoorloofd
of ongeoorloofd is. Vanaf 5 jaar geldt in Nederland de leerplichtwet. Als een 5-jarige de volledige
schoolweek nog niet aankan, mag er evt. 5 uur verlof verleend worden i.v.m. vermoeidheid tot het 6e
jaar. U kunt hiervoor toestemming vragen bij de directeur.
De school houdt de verzuimregistratie bij in Parnassys en vermeldt hierbij de reden en of het
geoorloofd is of niet.
Ongeoorloofde afwezigheid van 16 klokuren of meer in een periode van 4 aaneengesloten weken
wordt gemeld bij het digitale verzuimloket van DUO. Al het ongeoorloofde verzuim (hieronder valt
ook te laat komen) wordt via het leerling-administratiesysteem automatisch en rechtstreeks gemeld
bij DUO. De school maakt gebruik van de ‘beslisboom verzuimsoorten’ van DUO.
Verzuimt een kind 16 uur in een periode van 4 weken, komt het regelmatig te laat of staat het niet
ingeschreven op een school, dan zoekt de leerplichtambtenaar uit wat hiervoor de reden is. Is er
geen wettige reden voor verzuim, dan kan hij een proces-verbaal opmaken, Veilig thuis inschakelen
of een zorgmelding doen. De leerplichtambtenaar heeft een taak in het naleven van de leerplicht. De
leerplichtambtenaar kan een rol spelen in gesprekken met ouders en school. Tevens kan de
leerplichtambtenaar voorlichting geven over de Leerplichtwet.
De Inspectie van het Onderwijs heeft een controlerende taak in het verzuimbeleid.
Het Verzuimregister is een belangrijk instrument bij het terugdringen van schoolverzuim en daarmee
bij het voorkomen van thuiszitten en voortijdig schoolverlaten. Het voorkomt dat leerlingen zoek
raken en houdt ze in beeld. En, heel belangrijk, het biedt ook de mogelijkheid zorgwekkend
ziekteverzuim te melden en daar grip op te krijgen. Soms kan het verstandig zijn de schoolarts erin te
betrekken. Allemaal in het belang van het kind.
Er is sprake van geoorloofd verzuim in het geval van:
-

Ziekte
Schorsing
Religieuze verplichtingen (maximaal 1 dag)
Huwelijk
Uitvaart
Verhuizing

In sommige gevallen kan er verlof aangevraagd worden voor andere omstandigheden.
1. Vrij buiten de schoolvakanties i.v.m. economische- of werk gerelateerde omstandigheden.
Dit betreft Luxe verzuim.
- Het verzoek moet 8 weken vooraf aan de vakantie aangevraagd worden
- De directeur vraagt u om een werkgeversverklaring
- De directeur laat u schriftelijk weten wat het besluit is
- Er wordt geen verlof verleent in de eerste 2 weken na de zomervakantie
- Er kan maximaal 1 aanvraag per jaar gedaan worden
- Er kan maximaal 10 schooldagen verlof toegekend worden
- Bij een verlofaanvraag van meer dan 10 dagen wordt de beoordeling gedaan door de
Leerplicht.

2. Vrij bij bijzondere omstandigheden.
- Bij psychische of lichamelijke klachten. Hiervoor is een verklaring van de arts/ psycholoog
nodig
- Als de ouders bezwaar hebben tegen de levensbeschouwelijke richting van de buurtscholen
- Als het kind onderwijs volgt in het buitenland
- Als er sprake is van een trekkend bestaan vanwege het beroep van de ouders
Bezwaar:
Bent u het oneens met het besluit dan kunt u bezwaar maken via de Awb ( De Algemene wet
bestuursrecht) of kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente
Heerenveen.
Informatie:
Voor veel voorkomende vragen kunt u kijken op: www.leerplichtwijzer.nl
Op de site van de gemeente Heerenveen kunt u informatie vinden over de Leerplicht ( Home >jeugd
en Onderwijs > Leerplicht )
Op www.onderwijsinspectie.nl kunt u informatie vinden over de leerplichtwet.

