
 

 

 

Protocol: te laat komen en spijbelen ONC Clauslaan 
 
 
Inleidend 
O.g.v. art. 21 van de Leerplichtwet zijn scholen verplicht verzuim van leerlingen te melden bij burgemeester en 
wethouders van de woongemeente van de leerling. (Lees hiervoor de leerplichtambtenaar van de 
woongemeente van de leerling). 
In artikel 21 wordt verder aangegeven dat scholen moeten melden zodra het verzuim meer dan 1/8 deel van 
het aantal les- of praktijktijd bedraagt in een periode van vier opeenvolgende lesweken, of het verzuim 
plaatsvond op drie achtereenvolgende schooldagen.  
(N.B. bij vakantie wordt altijd naar luxeverzuim gekeken. Dit betekent dat bijv. één dag vóór een vakantie en 
twee dagen ná een vakantie ook telt als een aaneengesloten periode van drie dagen.) 
 
Wat is nu te laat komen? 

- Mentoruur:  
Als de les is begonnen  en een leerling komt daarna binnen,  dan wordt de leerling als TS (= te laat op 
school) gemeld in Magister-absenties.  

- Daarop volgende lessen:  
Nadat de unit met de les is gestart en de deuren zijn gesloten, heeft de leerling dus een te laat briefje 
nodig en wordt TL (= te laat in de les) genoteerd in Magister-absenties. 

 
N.B. Indien een leerling steeds vlak voor het einde van de les binnenkomt met een TL briefje is het de 
verantwoordelijkheid van de docent dit te melden bij de mentor van de leerling. (Mentor kan dan de unit-
coördinator inschakelen. De unit-coördinator onderneemt dan de noodzakelijke stappen, zoals: ouders, 
leerplichtambtenaar, ZAT (= zorg advies team) informeren over ongeoorloofd schoolverzuim). 
 
Wat is nu spijbelen? 
Er is sprake van NB (= niet bekend) indien een leerling het hele lesuur niet aanwezig is geweest, zonder dat 
hiervoor door ouders/verzorgers een rechtsgeldige reden is overlegd. 
Als er na twee weken geen verklaring komt van de ouders/verzorgers omtrent het verzuim (bijv. ziek, huisarts, 
specialist, orthodontist, jeugdzorg etc.) dan wordt NB (= niet bekend) omgezet in GS (= gespijbeld). 
 
Wat doen we met ‘te laat komen’ of ‘spijbelen’? 
Bij zowel ‘te laat komen’ als bij ‘spijbelen’ hanteren we de 3-6-9-12 maatregel. Vervolgens kan de 
leerplichtambtenaar in beide gevallen een HALT-procedure  opstarten. 
 
3-6-9-12 maatregel: 
Met Leerplicht Zoetermeer is afgesproken de 3-6-9-12 maatregel te hanteren, welke het volgende inhoudt: 
• Wanneer een leerling binnen een korte periode 3 tot 6 keer ‘te laat gekomen is’, of ‘heeft gespijbeld’ 

bespreekt de mentor dit met leerling.   
• Helpt dit niet, dan meldt de school vanaf de 9e keer het ‘te laat komen’ of ‘spijbelen’ middels een 

waarschuwingsbrief aan de ouders.   
• Als het ongeoorloofde verzuim doorgaat, doet de school bij de 12e keer spijbelen/te laat melding 

hiervan bij de afdeling Leerplicht.   


