
   

 

Verzuimprotocol                              Schooljaar 2020-2021 

 
Uw kind is leerplichtig. Dit betekent dat Notre Dame regels heeft voor te laat komen en afwezigheid. 
We maken onderscheid tussen geoorloofde en ongeoorloofde afwezigheid.   
 
Verlof aanvragen 
Als u verlof aanvraagt en dit is goedgekeurd, dan is uw kind geoorloofd afwezig.  

Is uw kind afwezig om medische redenen, zoals een bezoek aan de tandarts, de orthodontist of de 
huisarts? Vul dan het absentieformulier in op www.notredame.nl. Lever dit formulier in bij 
verzuimregistrator Rick of Danny. Deze checkt de aanvraag en voert deze in Magister in. Hierbij 
vermeldt hij ook waarom uw kind afwezig is.   

 
Wilt u voor uw kind verlof aanvragen voor speciale gelegenheden, zoals verlof buiten de vakanties, 
familiebijeenkomsten of religieuze feesten? Dit is bijzonder verlof. Daarvoor heeft u toestemming 
nodig van de schoolleider Juliet Wijngaards (leerjaar 1, 2, 3) of Dennis Peek (leerjaar 4, 5). Ook 
bijzonder verlof vraagt u aan met het aanvraagformulier verlof. Meer dan tien dagen bijzonder 
verlof moet u aanvragen bij de leerplichtambtenaar.  
 
Als een leerling buiten vakanties om en zonder toestemming van de school afwezig is, dan noemen 
we dit luxe verzuim. Notre Dame heeft volgens de geldende afspraken de plicht om signalen van 
luxe verzuim meteen te melden bij de leerplichtambtenaar. 
 

Te laat 

Notre Dame maakt onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd te laat komen. 

 
Geoorloofd te laat 
Voorbeelden geoorloofd te laat: 

 Medische redenen; 
 Vervoersvertraging; 
 Bijzondere redenen gemeld door de ouder. 
 
Ongeoorloofd te laat 
Voorbeelden ongeoorloofd te laat: 

 Schoolspullen moeten halen; 

 Spullen in kluisje moeten leggen;  

 Roosterwijziging hebben gemist; 

 Verslapen. 
 
 
Is uw kind vaker te laat, dan heeft dit gevolgen. 

Ongeoorloofd 
te laat 

Gevolg 
 

Is uw kind te 
laat? 

Dan meldt hij of zij zich vóór 08.00 uur de volgende ochtend bij de receptie. 
 

http://www.notredame.nl/


   

Is uw kind 6x te 
laat? 

Mentor/coach neemt contact met u op. 

Is uw kind vaker 
dan 10x te laat? 

- School stuurt een e-mail naar u en uw kind. 
- School doet een melding van het verzuim via het verzuimloket bij de 

leerplichtambtenaar. 
- Samen met uw kind wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de 

leerplichtambtenaar, om uit te zoeken waarom uw kind vaak afwezig is. 
Uit dit gesprek vloeien afspraken voort waaraan uw kind zich moet 
houden. De leerplichtambtenaar controleert of dit gebeurt. 

 
 

Ziek 
‘s Ochtends ziek 
Is uw kind ’s ochtends zo ziek dat hij of zij niet naar school kan? Bel dan voor 08.15 uur naar school  
via nummer 024 322 9337. De receptie registreert de afwezigheid voor 09.30 uur. 

 
Ziek naar huis  
Wordt uw kind ziek op school, dan meldt hij of zij zich bij de receptie en neemt contact met u op. 
De verzuimregistrator geeft uw kind een formulier mee voor de betermelding. Geef uw kind dit 
ingevulde en ondertekende formulier mee als hij of zij weer naar school gaat.  
 
Meer dan vier losse ziekmeldingen per jaar 
Meldt uw kind zich in één schooljaar meer dan vier keer ziek? En heeft dat elke keer een andere 
oorzaak? Dan overlegt de zorgcoördinator met de coach. Eventueel vragen ze de mentor/coach van 
uw kind om een aanmeldformulier in te vullen voor de jeugdarts. 
 
Ongeoorloofd afwezig  
Leerlingen die niet aanwezig zijn bij een onderwijsactiviteit zonder geldige reden zijn ongeoorloofd 
afwezig. Dat betekent dat zij de tijd op een ander moment moeten inhalen. De mentor/coach 
bespreekt de ongeoorloofde afwezigheid met uw kind en maakt een afspraak voor het inhalen. 
 
Vaker ongeoorloofd afwezig  

Ongeoorloofd 
afwezig 

Gevolg 
 

Is uw kind in één 
week vaker dan 
1x ongeoorloofd 
afwezig? 
 

- Mentor/coach gaat in gesprek met uw kind en registreert dit in 
Magister/Portal.  

Is uw kind vaker 
dan 10x 
ongeoorloofd 
afwezig? 
 

- Mentor/coach neemt contact met u op. 

Is uw kind 16 uur 
of vaker 
ongeoorloofd 
afwezig binnen 
vier weken? 

- School stuurt een e-mail naar u en uw kind. 
- School doet een melding van het verzuim via het verzuimloket bij de 

leerplichtambtenaar. 
- Samen met uw kind wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de 

leerplichtambtenaar, om uit te zoeken waarom uw kind vaak 
ongeoorloofd afwezig is. Uit dit gesprek vloeien afspraken voort waaraan 
uw kind zich moet houden. De leerplichtambtenaar controleert of dit 
gebeurt. 

 
Aanwezigheid wordt ook besproken in de coachgesprekken en driehoekgesprekken.   
 



   

 
Betrokken medewerkers: 

- Verzuimcoördinator Danielle Geenen: houdt zicht op het naleven van procedures en haalt 
informatie op. 

- Coaches/mentoren: ontvangen overzicht afwezige leerlingen en gaan, indien nodig, in gesprek 
met leerling en eventueel ouders. 

- Schoolleider Juliet Wijngaards: houdt zicht op beleid rondom verzuim en is portefeuillehouder 
Zorg & Verzuim.  

- Zorgcoördinator Kiki Goessens: houdt zicht op afwezigheid van leerlingen en stemt af met 
betrokkenen. Doet meldingen bij Leerplicht en regelt, indien nodig, passende zorg.  

 


