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Op het Ichthus College willen we de leerling ‘zien’ en daarom goed zicht hebben op 

ontwikkeling en groei, maar ook op presentie en absentie. Dit laatste wordt geregistreerd in 

ons absentieregistratiesysteem(magister) waarin docenten elke les invoeren welke leerlingen 

aan- en afwezig zijn. 

Doel 

We willen onze leerlingen goed in beeld hebben zodat we ze optimaal kunnen begeleiden. 

We hebben de wettelijke plicht om verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar, de 

leerlingen hebben immers “leerplicht”.  Verzuim kan daarnaast een signaal zijn van 

onderliggende problematiek.  

 

Medewerkers die een rol spelen bij de verzuimaanpak 

Conciërges, docenten, mentoren, teamleiders, ib’ers, coördinator leerlingbegeleiding en 

verzuim coördinator. De verzuim coördinator houdt het overzicht over de hele school en 

meldt het wettelijk verzuim bij het verzuimloket van DUO.  

  



Verzuim 

Wettelijk verzuim (verplicht melden in DUO): 

 Ongeoorloofde afwezigheid van 16 lesuren in een periode van 4 weken.  

 Luxe verzuim. Er is sprake van luxe verzuim als een leerplichtige jongere, zonder 

vrijstelling, buiten de schoolvakanties om (met ouders) op vakantie gaat. 

Overig verzuim (er kan gemeld worden in DUO): 

 Een leerplichtige die minder dan de wettelijke termijn – 16 uur in 4 weken – 

verzuimt, maar wel lesuren of dagdelen overslaat, begint te verzuimen. 

 Verzuim dat samenhangt met achterliggende problemen van de leerling. Een 

voorbeeld van dit verzuim is een leerling die regelmatig verzuimt omdat hij of zij 

binnen het gezin zorgtaken op zich neemt waardoor onvoldoende tijd voor school 

overblijft. Ook hierbij geldt dat het verzuim soms niet aan de wettelijke termijn van 

16 uur van 4 weken komt, maar de school wel een melding kan doen.  

 Regelmatig te laat komen. 

Te laat komen 

 De eerste en tweede keer “te laat” wordt geregistreerd bij de receptie in Magister. 

 Na een 3e keer te laat komt de leerling 1 uur terug. 

 De vierde en vijfde keer “te laat” wordt geregistreerd bij de receptie in Magister. 

 Bij de zesde keer te laat komt de leerling 2 uren terug en er gaat een 

waarschuwingsmail/brief naar de ouder(s)/verzorger(s). 

 De zevende en achtste keer “te laat” wordt geregistreerd bij de receptie in Magister. 

Bij de negende keer te laat komt de leerling 3 uren terug en er gaat een mail/brief 

naar de ouders en een melding naar Leerplicht. De leerplicht nodigt leerling en 

ouders uit voor gesprek. 

 Bij de twaalfde keer te laat komt de leerling 4 uren terug en er gaat een  

Mail/brief naar de ouders en wederom een melding naar de leerplicht. De leerplicht 

bepaalt de actie.  

 Het spijbelen wordt in de telling meegenomen, dus zes keer “te laat” en drie uur 

spijbelen is totaal 9 keer, dan volgt dus ook een leerplichtmelding. Leerplicht ziet “te 

laat” namelijk evenals spijbelen als een onwettige afwezigheid. 

Spijbelen 

Leerlingen die ongeoorloofd afwezig zijn (spijbelen) moeten de uren die ze afwezig waren 

(dubbel) inhalen. Deze leerlingen worden (digitaal) opgeroepen door de verzuimcoördinator 

om afspraken te maken over de in te halen uren. Meldt een leerling zich niet dan wordt er 

contact opgenomen met ouder(s)/verzorger(s). 

Ziekte 

 Bij 3 x ZS (ziekte als signaal) stuurt verzuimcoördinator melding naar de 

mentor/ib’er.  

 Mentor informeert bij ouders en koppelt terug aan verzuimcoördinator. 

 Bij 4 x ZS kan de mentor in overleg met ouders een aanmeldingsformulier ZAS 

invullen en stuurt deze verzuimcoördinator. Deze stuurt de ZAS melding naar de 

GGD. 

 Bij zorgwekkend (ziekte)verzuim kan een leerling aangemeld worden bij het 

ondersteuningsteam. 

  



Taakbeschrijving Verzuimcoördinator                                           

Op elke locatie/leerroute is een verzuimcoördinator aanwezig.   
       Elke ochtend controle absenten van de vorige dag.  

       Elke ochtend leerlingen oproepen die de vorige dag ongeoorloofd afwezig staan in  

      magister.  
       Dagelijks controle op de laatkomers.  

       Leerlingen op roepen die 3x, 6x, 9 x te laat zijn.  

       Bij 3 keer 1 uur nakomen afspreken.  

       Bij 6 keer 2 uur nakomen afspreken plus dat er een waarschuwingsmail naar de  

      ouders gaat, deze mail gaat cc naar de mentor en IB’er.  
       Bij 9 keer absent en/of te laat wordt de leerling aangemeld bij leerplicht. Dit in  

      overleg met mentor en IB’er.   
       De nakomuren worden genoteerd door de verzuimcoördinator en vervolgens door  

      gegeven aan de mediathecaris op IC1 en de teamleider op andere locaties. De  

      leerlingen maken hun strafuren in de Mediatheek of in een aparte ruimte op andere  

      locaties.   

 Terugkoppeling van leerplicht gaat via de verzuimcoördinator naar school. Hij     

informeert de mentor en IB’er.  
       Dagelijks controle zieken.  

       Leerlingen die 4 keer of vaker zijn ziek gemeld doorgeven aan mentor en IB’er. Na  

      overleg eventueel een ZAS-melding doen.  
       ZAS-melding wordt door de verzuimcoördinator gemeld bij de GGD Zwolle   

       Deze melding gaat cc naar de coördinator leerlingbegeleiding.  

 Terugkoppeling van de ZAS-melding gaat weer via de verzuimcoördinator.   

Hij/zij informeert de mentor en IB’ er.  
       Alle verlofaanvragen van ouders en leerlingen worden beoordeeld door 

      verzuimcoördinator volgens het stroomdiagram met de wettelijke richtlijnen, zo  

      nodig samen met de teamleider.  

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


