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| Leerplicht en kwalificatieplicht  

Alle kinderen en jongeren die in Nederland wonen zijn leerplichtig na de eerste maand dat zij 5 

jaar zijn geworden, tot de leeftijd van 18 jaar of een diploma hebben.  

Wanneer kinderen 4 jaar zijn en naar school gaan, zijn zij nog niet leerplichting. Wel verwacht de 

school dat ouders of verzorgers de kind(eren) onderwijs laten volgen na inschrijving.  

Vanaf 16 t/m 18 jaar heet dit geen leerplicht meer maar kwalificatieplicht. Dat wil zeggen dat 

jongeren in die leeftijd minimaal een diploma HAVO, VWO of MBO (minimaal niveau 2) moeten 

hebben gehaald om geen opleiding meer te hoeven volgen.  

Ouders zijn verplicht om hun kind(eren) in te schrijven wanneer het leerplichtig is. Dit geldt ook 

voor kinderen met een andere nationaliteit en ‘nieuwkomers’ (asielzoekers en vreemdelingen).  

| Te laat op school  

De lesdag begint op het Galjoen om 8:30 uur, op beide locaties.  

Om 8:20 uur gaat de deur open van het hoofdgebouw (groepen 4 t/m 8).   

Om 8:15 uur gaat de deur open van de dependance. We verwachten dan ook dat de leerlingen op 

tijd aanwezig zijn en om 8:30 uur in het klaslokaal of omgekleed in de gymzaal aanwezig is.  

Wanneer een leerling na 8:30 uur het lokaal of de gymzaal binnenkomt is hij of zij officieel te 

laat. Er wordt dan, ongeacht de reden, een melding gemaakt in het leerlingvolgsysteem.  

| Melden van absentie  

Indien een leerling ziek is of afwezig door een andere dringende reden, dan vernemen wij dit 

graag vóór 8:30 uur van ouders of verzorgers.  

Absent of te laat melden kan bij  Serafettin Sensoz (Administratie/ ICT/ verzuim). Dit kan op de 

volgende manieren:  

- een briefje inleveren met handtekening van een van de ouders of vertegenwoordigers;  

- een bericht sturen via Mijn Social Schools;  

- een e-mail sturen naar  Serafettin Sensoz (s.sensoz@obsgaljoen.nl);   

- telefonisch contact via ons centrale telefoonnummer 070 - 380 34 16.  
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| Aanvragen van verlof  

Zoals eerder vermeld zijn kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig. Een verlofaanvraag is dan ook pas 

verplicht vanaf 5 jaar. Voor kinderen jonger dan 5 jaar is een verlofaanvraag niet nodig en heeft is 

er geen toestemming nodig van Leerplicht om kinderen thuis te houden. Het wordt wel op prijs 

gesteld wanneer dit gemeld wordt aan de leerkracht.  

Bij het indienen van een verlofaanvraag is een geldige reden nodig en bewijsstukken. Denk hierbij 

aan een doktersverklaring bij ziekte van familieleden, maar ook aan een (t)rouwkaart bij 

familieomstandigheden zoals een trouwerij, overlijden wanneer ouders gebonden zijn aan 

arbeidsomstandigheden (eigen onderneming, seizoensgebonden werk etc.).  

De directeur is wettelijk bevoegd om binnen de kaders van de Leerplichtwet verlof te verlenen, 

mits hiervoor zo nodig bewijs is geleverd.  

Ongeoorloofde absentie, zorgwekkend (ziekte)verzuim of veelvuldig te laat op school komen, 

melden wij bij de leerplichtambtenaar.  

| Dagelijks protocol  

• Ouders of verzorgers dienen vóór 8:30 uur absentie door te geven aan de school. Dit kan 

door dit direct te melden bij de leerkracht of door te geven aan de administratie.  

• Dagelijks loopt een personeelslid een ronde om absenten van alle groepen te noteren.  

• CSV of administratie belt ouders of verzorgers wanneer een leerling (nog) niet aanwezig is 

en de reden daarvan niet duidelijk is.  

• CSV of administratie noteert absenties en bijzonderheden in het leerlingvolgsysteem. 

Leerkrachten noteren leerlingen die te laat zijn in het leerlingvolgsysteem.  

• Wanneer leerlingen regelmatig te laat of afwezig zijn geweest neemt de leerkracht, IB of 

CSV contact op met de ouders of verzorgers en/of instanties. Zie hiervoor onderstaande 

stappen.  

| Protocol bij te laat komen en/of afwezigheid  

• 4 x te laat/afwezig (informatie): Leerkracht voert gesprek met leerling en informeert bij 

ouders (d.m.v. brief of telefonisch) evenals bij de leerkracht(en) van broer(s) en/of zus(sen). 
Doel: Informatie verzamelen.  

• 8 x te laat/afwezig (interventie): IB/CSV/directie nodigt ouders of verzorgers uit voor een 

gesprek en zet eventueel interventie in om op tijd te komen en/of verzuim te verminderen. 

Doel: Zoeken naar een oplossing.  

• 12 x te laat/afwezig (melding): IB/CSV/directie maakt melding bij Leerplicht en voert een 

gesprek met ouders/verzorgers van de leerling(en), SMW, schoolarts/onderwijsadviseur 

(advies). Doel: Melden.  

• 16 x te laat/afwezig (hulpverlening): IB/CSV/directie gaat (in overleg met ouders) 

hulpverlening bepalen met SMW, schoolarts en Leerplicht. Doel: Bepalen verdere 

hulpverlening. 

• Wanneer een leerling regelmatig ziek is gemeld en er na gesprekken en interventies geen 

verbetering wordt geconstateerd, maakt IB/CSV/directie een zorgmelding bij Leerplicht 

zodat gepaste hulp geboden kan worden indien dit nodig is.  

• Wanneer leerlingen binnen een periode van 4 aaneengesloten weken bij elkaar geteld 16 

uur ongeoorloofd te laat of afwezig zijn geweest (signaalverzuim), meldt IB/CSV/directie dit 

in overleg met ouders (navraag redenen) bij Leerplicht.  

• Wanneer leerlingen zonder toestemming van directie los van vakanties of vrije dagen, 

voorafgaand of aansluitend een dag vrij hebben genomen of op vakantie zijn (luxeverzuim), 

meldt Administratie/IB/directie dit direct aan Leerplicht. 


