
 

Verzuimprotocol 

De Leerplichtwet 

Leerlingen gaan in de regel vanaf 4 jaar naar school. Vanaf dat moment gaat u een overeenkomst aan 

met de school en de afspraken die er gelden. U dient dan rekening te houden met de bestaande 

vakantieperiodes. Indien u buiten deze vakantiedagen een vrije dag wilt, moet u verlof aanvragen bij 

de directeur. 

Alle kinderen en jongeren in Nederland zijn verplicht om naar school te gaan, zo schrijft de 

leerplichtwet voor. Alle kinderen van 5 tot 18 jaar zijn leerplichtig.  

Soms is er een reden waarom ze (tijdelijk) niet naar school hoeven, bijvoorbeeld bij ziekte of 

verplichtingen die voortvloeien uit geloofsovertuiging of levensovertuiging. 

 

Verzuimprotocol 

Daarnaast is in Nijmegen een verzuimprotocol opgesteld waarin de gemeente met de schoolbesturen 

in het Primair Onderwijs afspraken heeft gemaakt over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan 

de uitvoering van de Leerplichtwet. 

 

Verzuimregistratie 

De school moet van alle ingeschreven leerlingen de aan- en afwezigheid bijhouden. In het 

verzuimprotocol staat vermeld wanneer de schooldirecteur verplicht is om schoolverzuim te melden. 

Wanneer de leerplichtambtenaar een melding van de school ontvangt, zoekt hij/zij vervolgens uit 

waarom een kind niet op school is verschenen of regelmatig afwezig is. 

 

Te laat komen 

De school houdt het te laat komen van leerlingen bij. Als kinderen niet op school zijn dan belt de 

school naar de ouders om te informeren waarom het kind niet op school is.  Als kinderen meer dan 

16 uur per 4 weken te laat zijn gekomen dan wordt dit gemeld aan de directeur, die leerplicht inlicht.  

Voor het basisonderwijs geldt dat 16 uur ongeveer overeen komt met 5 dagdelen. Melden is een 

wettelijke verplichting. 

 

Afwezigheid in verband met ziekte 

Als een leerling 4x per schooljaar ziek is, dan meldt de leerkracht dit bij de directeur. Die meldt dit bij 

de GGD (schoolarts of schoolverpleegkundige van het BSOT) en de ouders krijgen een oproep. Dit 

wordt ook bij leerplicht gemeld door de directeur.  



 

Vrijstelling van schoolbezoek 

Voorbeelden van momenten waarop ouders vrijstelling kunnen aanvragen: 

-een officiële religieuze feestdag; 

-een huwelijk in eerste of tweede lijn; 

-een begrafenis in eerste of tweede lijn. 

Om hiervoor vrij te krijgen moeten de ouders een vrijstelling van schoolbezoek aanvragen bij de 

schooldirecteur. Deze beoordeelt tot maximaal 10 schooldagen, en waar nodig in overleg met de 

leerplichtambtenaar, of er een gewichtige reden is voor verzuim. Als een leerling verzuimt zonder dat 

hiervoor een geldige reden is, als dit niet met de school is overlegd, of als de schooldirecteur de 

aanvraag heeft afgewezen, zijn de ouders van de leerling strafbaar. 

Vrijstellingsaanvragen voor meer dan 10 dagen moeten bij de leerplichtambtenaar worden 

ingediend.  

Aanvraagformulieren voor een vrijstelling kunt u verkrijgen bij de administratie van de school. Het 

ingevulde en ondertekende formulier kunt u samen met de benodigde verklaringen inleveren op 

school.  

School meldt ongeoorloofd verzuim 

Ongeoorloofd verzuim is verzuim zonder geldige reden.  

Luxeverzuim, de officiële  benaming voor vakantieverlof buiten de reguliere schoolvakanties  wordt 

altijd aan de leerplichtambtenaar gemeld. Het maakt daarbij niet uit of het om 1 uur of enkele dagen 

gaat.  

Luxe verzuim  

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten 

de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat 

ouder(s)/verzorger(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit 

noemen we luxe verzuim. Gaat u met uw kind zonder toestemming (deels) buiten de schoolvakanties 

op vakantie, dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken.  

Hieronder volgen de regels zoals die in Nijmegen zijn vastgesteld: 

Geoorloofd:  Ongeoorloofd: 

 

Bezoek arts/specialist Eerder op vakantie gaan 

Begrafenis  Later terugkomen van vakantie 

Bruiloft  Meerdere dagen verzuimen i.v.m. een 

familiefeest in buitenland  

Jubileum  Familiebezoek  

Religieuze feestdag   



Gewichtige redenen   

 

We willen u vragen om uw kind als het ziek is, ’s morgens tussen 8.00 en 8.15 uur af te melden. Als 

ouder heeft u ook de plicht uw kind op tijd naar school te brengen. Voor de lesgang is het storend als 

het kind te laat binnenkomt en tevens is het voor uw kind erg vervelend om later binnen te komen. 

 

Bereikbaarheid leerplichtambtenaar 

Bij de gemeente Nijmegen zijn meerdere leerplichtambtenaren werkzaam. Zij zijn bereikbaar via 

telefoonnummer 14024 of per e-mail via leerplicht@nijmegen.nl 
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