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Leuk, naar school! 

Dat is een van de meest gehoorde geluiden op een school. School moet voor iedereen een 

fijne plek zijn om te leren. 

We hebben schooltijden en inlooptijden afgesproken om de dag soepel te laten verlopen. 

De lessen beginnen dan op tijd zodat iedereen het volste profijt van de lesdag heeft. 

Omdat het niet alle gezinnen altijd lukt om op tijd op school te zijn, ontstaan er soms 

situaties die niet prettig zijn: 

 De concentratie van de kinderen wordt onderbroken 

 Er kan geen aandacht voor de ouder zijn 

 Voor het kind dat te laat komt, voelt het heel vervelend 

 Leerkrachten worden gestoord in de instructie 

 Er komen klachten van andere ouders 

Er zijn ook situaties waarbij het echt niet anders kan. Deze heeft u natuurlijk van tevoren 

gemeld: een doktersbezoek of een andere dringende reden. Dan is er sprake van geoorloofd 

verzuim.  

Op onze website vindt u een overzicht van alle vormen van geoorloofd verzuim. De niet 

genoemde redenen zijn alle ongeoorloofd. 

Het zal duidelijk zijn dat het voor een goede en vlotte gang van zaken noodzakelijk is dat uw 

kind voor de start van de les in de klas is en dat de ouders huiswaarts zijn gegaan. M.u.v. de 

hulpouders van die dag. 

Voor alle duidelijkheid: de schooldeuren gaan open om 8.15 uur. De lessen starten om 8.30 

uur.  

Leerplicht 

Gelukkig is school leuk, is er immers ook een leerplicht! Die is er niet voor niets. Een kind 

heeft het recht op onderwijs, ouders hebben de plicht erop toe te zien dat het kind 

onderwijs krijgt en dat ze zich voegen naar de afgesproken schoolroutines. 

Te laat komen is een overtreding van de wet 

Net als wanneer iemand extra vakantie neemt of een dag spijbelt is te laat komen een 

overtreding van de leerplichtwet. Het maakt daarbij niet uit hoeveel een kind te laat is. 

De directie van de school is wettelijk verplicht de leerplichtwet te handhaven. De directeur 

beslist over extra verlofaanvragen.  Overtredingen moeten worden gemeld bij de 

leerplichtambtenaar. Als de directeur dat niet doet is deze zelf strafbaar. 

Als het te laat komen verder toeneemt, neemt ook de irritatie daarover toe. Bij 

medewerkers én andere ouders. De Medezeggenschapsraad meldde klachten aan de 

directie. Daarom wordt er extra ingezet op controle en handhaving: een protocol voor op 

tijd komen...en tegen ongeoorloofd verzuim in het algemeen. Laten we er samen voor 



zorgen dat de dag voor iedereen op een prettige manier kan starten. Hartelijk dank voor uw 

medewerking. 

Het stappenplan treedt pas in werking als het niet goed gaat… 

Stappenplan 3-6-9... 

Er zijn 3 categorieën van aanspreken cq gesprekken die oplopen in zwaarte. Van een 

vriendelijke vraag tot een melding aan de officier van justitie. 

In alle gevallen wordt de ouder aangesproken op zijn/haar verantwoordelijkheid. Vanaf 

leerjaar 5 spreken we daarnaast ook de leerling aan omdat we vinden dat deze dan 

medeverantwoordelijk is voor het op tijd komen. Tijd inhalen met schoolwerk en/of een 

witte OEPS! brief zijn daarbij een optie. De leerkracht beslist daarover. 

1e, 2e en 3e  keer: de leerkracht spreekt het kind ( en de ouder) aan. Er wordt een notitie in 

Parnassys, het leerlingdossier,  gemaakt. Ouders kunnen deze zien in het ouderportaal. 

4e, 5e en 6e keer: de leerkracht spreekt het kind ( en de ouder) aan .  

De leerkracht doet een melding bij de directie. Er wordt een notitie in Parnassys gemaakt. 

Ouders kunnen deze zien in het ouderportaal. 

7e, 8e keer: de leerkracht spreekt het kind (en de ouder) aan. De ouders hebben een 

gesprek met de directeur. De leerplichtambtenaar wordt geïnformeerd. 

 9e keer: de leerkracht meldt het verzuim bij de directeur. Deze doet een melding bij de 

leerplichtambtenaar Er wordt een notitie in Parnassys gemaakt. Ouders kunnen deze zien in 

het ouderportaal. Vanaf dat moment regisseert de leerplichtambtenaar. 

De leerplichtambtenaar kan een melding doorgeven aan de officier van justitie. Deze 

bepaalt een strafmaat. 

Tot slot 

Na de kerstvakantie en na de zomervakantie staat de “teller” weer op 0.  

 


