Kwaliteitskaart Ouders Verzuim
Kaart 6.02
Deelgebied
Verantwoordelijke
Geëvalueerd

Ouders
Verzuim
MT
Juli 2022

Inleiding
Kinderen vanaf 5 jaar moeten verplicht naar school. De afdeling Leerplicht van de dienst Onderwijs, Cultuur &
Welzijn zorgt ervoor dat iedereen zich aan de Leerplichtwet houdt.

Doel
Alle kinderen hebben recht op onderwijs en moeten vanaf 5 jaar verplicht naar school. De P. Oosterleeschool moet
ouders erop wijzen dat de leerlingen op tijd op school moeten zijn en er geen ongeoorloofde afwezigheid van de
leerlingen plaatsvindt.

Afspraken
De Oosterleeschool gebruikt onderstaande afspraken i.o.m. de afdeling Leerplicht van de gemeente Den Haag om
het ‘te laat’ op school komen om 08.30 uur te beperken.
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Bij drie keer te laat komen op school:
De leerkracht spreekt de ouder(s)/verzorger(s) aan over het feit dat de leerling drie keer te laat is gekomen.
Er wordt een notitie gemaakt in Esis dat dit gesprek heeft plaatsgevonden (kan zowel mondeling als schriftelijk).
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Bij zes keer te laat komen op school:
Uit naam van de directie stuurt de bouwcoördinator de ouder(s)/verzorger(s) -cc. aan de leerkracht- een brief
waarin wordt gewaarschuwd dat de leerling zes keer te laat is gekomen. De ouders worden uitgenodigd voor
een gesprek bij de directie. De directie geeft aan in dit gesprek dat bij verder verzuim de leerplichtambtenaar
zal worden ingelicht. Notitie van stap 2 in Esis.
9 Bij negen keer te laat komen op school:
De bouwcoördinator doet een melding bij de afdeling Leerplicht van de woongemeente van de leerling.
De leerplichtambtenaar stuurt de ouder(s)/verzorger(s) een waarschuwingsbrief. Indien het gezin recentelijk
bekend is m.b.t. verzuim bij de afdeling Leerplicht, worden de ouder(s)/verzorger(s) door de
leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek. Notitie van stap 3 in Esis.
12 De leerling blijft te laat komen:
De bouwcoördinator doet nogmaals een melding bij de afdeling Leerplicht van de woongemeente van de
leerling. De ouder(s)/verzorger(s) die eerder een waarschuwingsbrief hebben gekregen, worden alsnog door
de leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek. Notitie van stap 4 in Esis.
Bij ongeoorloofd verzuim doen we direct een melding bij de leerplichtambtenaar.

Informatie aan de ouders/verzorgers
De bovengenoemde afspraken worden gedeeld met de ouders via de website, schoolgids en in de nieuwsbrief van
de school.

