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Aanpak verzuim en te laat komen op de Blokpoelschool 

protocol absentie en te laat komen 

 

In de leerplichtwet staat dat ieder kind naar school moet. De ouders of verzorgers van een 

kind, de school en de gemeente moeten er dus voor zorgen dat kinderen naar school gaan. 

Ook op de Blokpoelschool vinden we het erg belangrijk dat kinderen dagelijks en op tijd 

aanwezig zijn. U als ouder/verzorger bent daarin onmisbaar, wij geven u daarom graag extra 

informatie over de afspraken rondom absentie en te laat komen.  

Uitgangspunt van het beleid rondom absentie en te laat komen in Nederland, is dat uw kind 

in iedere dag op de afgesproken schooltijden aanwezig is. Hieraan houden wij ons ook op de 

Blokpoelschool. Kan uw kind niet naar school komen of is uw kind te laat, dan moet u dit als 

u dit telefonisch voor 8.30 uur aan de administratie melden.  

Het nummer van de Blokpoelschool is: 070-3211459*. 

Te laat komen 

Brengt u uw kind normaalgesproken zelf of reist uw kind zelfstandig en merkt u dat uw kind 

te laat gaat komen -bijvoorbeeld omdat u zich heeft verslapen of omdat de bus niet rijdt, 

belt u dan zo snel mogelijk de administratie om uw kind te laat te melden. Wij weten dan dat 

uw kind wel onderweg is. Als uw kind drie keer in een maand te laat is, zullen wij u 

uitnodigen voor een gesprek met de schoolmaatschappelijk werkster om te proberen het te 

laat komen aan te pakken. Bij meer dan tien keer te laat komen in een schooljaar zijn wij 

verplicht het te laat komen te melden bij Leerplicht. Voor kinderen die vervoert worden door 

het leerlingenvervoer en hierdoor te laat komen, bijvoorbeeld omdat hun taxichauffeur hen 

te laat ophaalt, gelden de bovengenoemde regels in principe niet. De vervoersmaatschappij 

zal echter wel maatregelen nemen op het moment dat uw kind de reden is dat de taxi te laat 

op school arriveert -bijvoorbeeld omdat uw kind niet klaarstaat op het moment dat het 

wordt opgehaald.  

Absentie vanwege ziekte.  
Ziekte is een reden voor verzuim, als uw kind ziek is en het door u is afgemeld op school, is 

het de absentie in principe geoorloofd.  Afmelden vanwege ziekte doet u telefonisch voor 

8.30 uur op de eerste dag dat uw kind ziek is. LET OP: als uw kind gebruikmaakt van het 

leerlingenvervoer dan meldt u uw kind eerst af bij de vervoerder en belt u dáárna de school. 

Het is uw verantwoordelijkheid als ouders/verzorger dat uw kind bij zowel het 

leerlingenvervoer als de Blokpoelschool is afgemeld. 
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Is er sprake van regelmatige ziekte, is er sprake van twijfels over de legitimiteit van de 

ziekmelding of zijn er andere psychische redenen waardoor uw kind zich ziek gaat voelen 

(uw kind wil bijvoorbeeld niet naar school), dan zijn wij als school verplicht een aantal 

stappen te ondernemen. In sommige gevallen zullen wij het verzuim moeten melden aan 

Leerplicht. In alle gevallen geldt dat u als ouder/verzorger altijd contact mag opnemen met 

de school als u zorgen hebt om (ziekte) van uw kind.  

Frequent verzuim. Is uw kind vaak ziek en is hij/zij hierdoor regelmatig afwezig op school 

(frequent verzuim) dan kunt u worden uitgenodigd voor een gesprek met de intern 

begeleider. Frequent verzuim is bijvoorbeeld al als een kind 16 uur afwezig is geweest in de 

afgelopen maand of vaker dan drie keer ziek is geweest in drie maanden. Is uw kind 

regelmatig ziek, dan is het belangrijk dat u zich hierin proactief opstelt en bijvoorbeeld met 

uw kind langs de huisarts gaat om te achterhalen waarom uw kind zo vaak ziek is. Frequent 

verzuim kan reden zijn om een kind extra te laten oproepen door de jeugdarts, dit gebeurt 

altijd in overleg met u en heeft als doel te achterhalen of er meer aan de hand is met uw 

kind. In sommige gevallen zal frequent verzuim worden gemeld bij Leerplicht, hiervan wordt 

u altijd voorafgaand op de hoogte gesteld. Maakt u zich zorgen omdat uw kind vaak ziek is? 

Dan mag u ook altijd contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werkster, zij kan met u 

meedenken over oplossingen. 

Langdurig verzuim. Is uw kind langer dan vijftien dagen aaneengesloten absent vanwege 

ziekte, dan wordt deze afwezigheid altijd gemeld aan Leerplicht.  

Verzuim vanwege achterliggende problematiek. Soms voelen kinderen zich ziek omdat zij 

‘niet lekker in hun vel zitten’. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als uw kind liever niet naar 

school komt, zich veel zorgen maakt om uw welzijn of uw kind een ingrijpende gebeurtenis 

achter de rug heeft. Als wij als school denken dat er mogelijk sprake is van zulk soort 

problemen (achterliggende problematiek), dan zal u door de orthopedagoog of school 

maatschappelijk werkster op gesprek worden gevraagd, wij zullen dan met u in gesprek gaan 

over hulp die kan worden ingezet waardoor uw kind weer (met plezier) naar school komt.  

Veronderstelt u zelf dat uw kind zich ziek voelt omdat hij of zij niet lekker in zijn vel zit of 

merkt u dat uw kind vaak aangeeft ziek te zijn terwijl hij of zij bijvoorbeeld geen koorts heeft 

en niet hoeft over te geven, dan kunt u natuurlijk ook zelf een afspraak maken op school om 

hierover in gesprek te gaan. Lukt het ons gezamenlijk niet het verzuim te verminderen, dan 

zullen wij dit verzuim bij Leerplicht melden. 

Twijfel over de legitimiteit van de ziekmelding. Meldt u uw kind ziek, maar denken wij dat 

uw kind misschien niet echt ziek is dan melden wij dit verzuim bij Leerplicht. 

Andere redenen voor (geoorloofde) absentie  

Verlof vanwege gewichtige omstandigheden of bijzondere omstandigheden. U kunt een 

aanvraag voor bijzonder verlof t/m 10 dagen indienen bij de directeur, dit kan in geval van 

gewichtige omstandigheden, religieuze feestdagen en in sommige gevallen vanwege het 
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beroep van ouders waardoor het niet mogelijk is in de schoolvakanties op vakantie te gaan. 

Zorg dat u de aanvraag voor verlof tijdig indient. Het formulier voor verlof kunt opvragen bij 

de administratie of vinden op onze website. Op onze website vindt u ook een document van 

de gemeente Den Haag, waarin  uitleg wordt gegeven over de typen verlof en de 

aanvraagprocedure voor verlof.  

Verlof van meer dan tien dagen. Aanvragen voor verlof voor meer dan tien dagen, worden 

altijd voorgelegd aan de Leerplichtambtenaar, hiervoor kan de directeur zelf geen 

toestemming geven. 

Behandeling tijdens schooluren. Hoewel wij u willen vragen afspraken voor behandeling 

zoveel mogelijk buiten school te plannen, zijn wij ons ervan bewust dat dit niet altijd 

mogelijk is. Voor een incidentele behandeling zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts 

of een eenmalige afspraak voor een intelligentieonderzoek en voor medische behandelingen 

volstaat het als u een afspraak- of oproepkaart toont op school. Uw kind krijgt dan verlof 

voor de uren waarop de behandeling plaatsvindt. Uw kind moet de resterende uren wél naar 

school komen. Is dit te belastend voor uw kind, bijvoorbeeld omdat uw kind nog pijn heeft 

van de behandeling of erg vermoeid is, dan ontvangen we hiervan graag een aanvullende 

verklaring van de arts, behandelaar of tandarts. Voor behandelingen van meer structurele 

aard, zoals een therapie of training die uw kind tijdens schooltijd moet volgen, ontvangen wij 

graag voorafgaand aan de start van de behandeling informatie. Wij ontvangen dan graag een 

toelichting van de behandelaar van uw kind waarin de noodzaak van de behandeling wordt 

toegelicht en waarin ook de duur van de behandeling wordt aangegeven. In de meeste 

gevallen zullen toestemming geven voor het volgen van training of behandeling van uw kind 

tijdens schooltijd als het aannemelijk is dat de behandeling of training noodzakelijk is voor 

de ontwikkeling van uw kind én het aannemelijk is dat het functioneren van uw kind op 

school door de training of behandeling wordt verbeterd. Neemt u met vragen over 

behandeling tijdens schooluren tijdig contact op met de orthopedagoog van school. In  de 

meeste gevallen krijgt uw kind huiswerk mee voor de uren dat hij of zij afwezig is door de 

behandeling of training, zo zorgen wij ervoor dat uw kind niet achter gaat lopen.  

Tijdelijk niet volledig belastbaar voor onderwijs. In enkele gevallen is het voor kinderen niet 

haalbaar om de wettelijke onderwijstijd te volgen vanwege psychische redenen, uw kind is 

tijdelijk niet volledig belastbaar voor onderwijs. Als u of wij constateren dat er sprake is van 

overbelasting bij uw kind dan gaan wij hierover met elkaar in gesprek. We zullen dan met 

elkaar spreken over het perspectief van uw kind (hoe gaan wij er met elkaar voor zorgen dat 

uw kind weer de hele dag naar school kan komen) en over een alternatief programma voor 

de uren die uw kind niet op school is (waar gaat uw kind heen). Dergelijke beslissingen 

wegen zwaar en worden dan ook altijd aan de onderwijsinspectie gemeld. Zij controleren 

daarmee ook de school.  

Schorsingen en verwijdering. Helaas worden sommige leerlingen geschorst. Als uw kind 

geschorst is, is de absentie van uw kind geoorloofd. U hoeft uw kind niet af te melden op 
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school op de dag(en) dat het geschorst is. Schorsingen van twee dagen of langer worden 

gemeld aan Leerplicht. Zij zullen u als ouder/verzorger hierop echter niet aanspreken, maar 

controleren hiermee het onderwijs. Is uw kind verwijdert van school, dan wordt dit ook 

gemeld aan Leerplicht, uw kind is dan een thuiszitter. De Blokpoelschool is dan samen met 

uw verantwoordelijk voor het organiseren van een alternatief programma en het zoeken 

naar een nieuwe school. 

Ongeoorloofd verzuim 

Absentie met een andere reden dan ziekte, waarvoor geen verlof is verleend, dat niet valt 

onder een gedeeltelijke leerplichtontheffing of onder noodzakelijke behandeling, is 

ongeoorloofd verzuim. Ook als u uw kind thuis houdt omdat het is geschorst uit het 

leerlingenvervoer is de absentie ongeoorloofd. Ongeoorloofde absentie wordt direct gemeld 

bij Leerplicht. Ook verlof buiten de schoolvakanties zonder toestemming (zogenaamd luxe 

verzuim) is altijd ongeoorloofd en wordt gemeld bij Leerplicht. Neemt u bij twijfel en vragen 

over verlof en absentie altijd tijdig contact op met school. Wanneer blijkt dat uw kind is 

ziekgemeld op de Blokpoelschool maar blijkt dat uw kind niet ziek was of als u bij twijfel over 

de ziekte van uw kind niet bent verschenen op de oproep van de jeugdarts, dan kan de 

geoorloofde absentie van uw kind worden omgezet in ongeoorloofde absentie.  

Contactpersonen 

Schoolmaatschappelijk werk 

Sadhana Kienno 

Telefoon: 0641543644 

Emailadres: s.kienno@xtra.nl 

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 

Orthopedagoog 

Jet van der Lippe 

Telefoon: 070-3211459 

Emailadres: j.vanderlippe@blokpoelschool.nl 

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 

Administratie 

Selena Spiegel en Irene Luidinga 

Telefoon: 070-3211459 

Email: administratie@blokpoelschool.nl 

 

Directie 

Niels Willemsen 

Telefoon: 070-3211459 
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Emailadres: n.willemsen@blokpoelschool.nl 

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 

 

Leerplicht (contactpersoon Blokpoelschool) 

Rachel Kruisselbrink 

Telefoon: 070-3535454 

Emailadres: rachel.kruisselbrink@denhaag.nl 

 

* Let op: Is uw kind niet aanwezig op school en heeft u uw kind niet afgemeld, dan zal de 

administratie telefonisch controleren waarom uw kind niet op school is. Kunnen wij u niet 

bereiken, dan zullen wij het Crisis Interventie Team, Leerplicht of Veilig Thuis moeten 

inschakelen om ons ervan te verzekeren dat uw kind in veiligheid is. Absentie die niet op 

school wordt gemeld, is altijd ongeoorloofd, ongeoorloofde absenties worden gemeld aan 

Leerplicht.  
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