Verzuimkaart
Primair Onderwijs Enschede

Leidraad voor wettelijk en signaalverzuim
Vroegtijdig signaleren voorkomt erger!
Het recht op onderwijs is een grondrecht voor alle kinderen in
Nederland. Kinderen hebben recht op onderwijs, zodat ze zich
kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,
voldoende toegerust om een baan te vinden.
Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand die
volgt op de maand waarin het kind vijf jaar is geworden.
Aan het recht op onderwijs zijn duidelijke plichten verbonden;
voor ouders of verzorgers, scholen en de gemeente.
Zo is iedere ouder verplicht kinderen in te schrijven op een
school en toe te zien op schoolbezoek.
Scholen hebben een belangrijke (wettelijke) taak in het
signaleren van verzuim. De gemeente houdt toezicht op de
naleving van de Leerplichtwet.

Vroegtijdig signaleren is van groot belang om verzuim te kunnen
voorkomen of te beperken. Door de afdeling Leerplicht of
GGD-Twente Jeugdgezondheidszorg (GGD-JGZ) tijdig te
informeren kan samen worden bepaald wat nodig is om het
(mogelijk) verzuim op te heffen of te voorkomen. De gemeente
Enschede heeft in samenwerking met het basisonderwijs en de
GGD-JGZ een verzuimkaart opgesteld onder het motto “vroeg
signaleren voorkomt erger!”
De verzuimkaart is een schematische weergave van de
afspraken tussen onderwijs, GGD-JGZ en gemeente over
het melden van verzuim. Daarnaast zijn op hoofdlijnen de
te ondernemen acties weergegeven van de school, afdeling
Leerplicht en de GGD-JGZ.

WETTELIJK VERZUIM
Omschrijving

School

Absoluut verzuim

• Een leerling staat niet (meer) ingeschreven
op een school

• In- of uitschrijving binnen 7 dagen digitaal melden
aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Relatief verzuim

• Bij verzuim van 16 uur van de lestijd gedurende
een periode van 4 weken

• School gaat in gesprek met ouders en stelt hen
op de hoogte van de melding
• Melden aan de afdeling Leerplicht
leerplicht@enschede.nl

Luxe verzuim

• Vrije dagen zonder toestemming van directeur of leerplichtconsulent

• School gaat in gesprek met ouders en stelt hen
op de hoogte van de melding
• Melden aan de afdeling Leerplicht
leerplicht@enschede.nl

Omschrijving

School

• Te laat komen op school
• Ziekte
• Elk verzuim gerelateerd aan (vermoedelijk)
achterliggende problematiek

• Zie ommezijde
• Zie ommezijde
• School gaat in gesprek met ouders en stelt hen
op de hoogte van de melding
• Melden aan de afdeling Leerplicht
leerplicht@enschede.nl

SIGNAALVERZUIM

SCHORSING-/VERWIJDERING
Omschrijving

School

Schorsing

• Bevoegd gezag kan met opgave van redenen een
leerling voor een periode van ten hoogste één week
schorsen

• School gaat in gesprek met ouders en handelt
volgens protocol, meldt bij de onderwijsinspectie
• De afdeling Leerplicht in kennis stellen
leerplicht@enschede.nl

Verwijdering

• Bevoegd gezag van de school kan een leerling volgens
protocol van betreffend schoolbestuur verwijderen.
• Definitieve verwijdering vindt niet plaats dan nadat het
bevoegd gezag ervoor heeft zorggedragen dat een
andere school bereid is de leerling toe te laten

• School gaat in gesprek met ouders en handelt
volgens protocol
• Melden aan de afdeling Leerplicht
leerplicht@enschede.nl
• Melden bij de Onderwijsinspectie

Signaalverzuim: ‘te laat komen’ en ‘ziekte’
TE LAAT KOMEN
Frequentie

School

5 x te laat op school

• De school gaat in gesprek met ouders

10 x te laat op school

• De school gaat in gesprek met ouders en stelt ze van
de melding op de hoogte
• De school meldt de leerling bij de afdeling Leerplicht
via leerplicht@enschede.nl

• Verstuurt een waarschuwingsbrief aan de ouders
(kopie aan melder)
• Neemt de melding op in het leerlingendossier

>10 x te laat op school

• De school gaat in gesprek met ouders en stelt ze van
de melding op de hoogte
• De school meldt de leerling bij de afdeling Leerplicht
via leerplicht@enschede.nl met daarbij een
verzuimoverzicht en achtergrondinformatie

• Roept de ouders (en leerling indien deze 12 jaar is)
op voor een gesprek. Een kopie van de uitnodiging
gaat naar melder
• Geeft een verwijzing zorg of een formele
waarschuwing
• Koppelt afspraken terug aan melder

Bij herhaling

• De school gaat in gesprek met ouders en stelt ze van
de melding op de hoogte
• De school meldt de leerling bij de afdeling Leerplicht
via leerplicht@enschede.nl met daarbij een
verzuimoverzicht en achtergrondinformatie

• Roept de ouders op voor een gesprek
(kopie uitnodiging aan melder)
• Geeft een verwijzing zorg, of maakt eventueel een
proces-verbaal op
(eventueel verwijzing HALT 12 jarige)
• Koppelt afspraken terug aan melder

Frequentie

School

GGD-JGZ/Leerplicht

Elke ziekmelding

• De school neemt zonodig contact op met de ouders en
laat zich informeren over de aard van de ziekmelding

>2 weken

• De school gaat in gesprek met ouders en meldt
de leerling bij de GGD-JGZ via het digitaal
aanmeldingsformulier
• Bij niet verschijnen bij de GGD-JGZ zonder goede
reden, meldt de school de leerling bij de afdeling
Leerplicht (leerplicht@enschede.nl)
• Ouders dienen op de hoogte te zijn

• GGD-JGZ neemt contact op met ouders/leerling
en nodigt deze eventueel uit voor een gesprek
(koppelt afspraken terug aan school)
• Bij niet verschijnen zonder tegenbericht koppelt de
GGD-JGZ terug aan de school
• Leerplicht: indien nodig oproepen voor een gesprek
(koppelt afspraken terug aan school)
• Bij ongeoorloofd ziekteverzuim volgt de reguliere
procedure

5e ziekmelding
in een schooljaar

• De school gaat in gesprek met ouders en meldt
de leerling bij de GGD-JGZ via het digitaal
aanmeldingsformulier
• Bij niet verschijnen bij de GGD-JGZ zonder goede
reden, meldt de school de leerling bij de afdeling
Leerplicht (leerplicht@enschede.nl)
• Ouders dienen op de hoogte te zijn

• GGD-JGZ neemt contact op met ouders/leerling
en nodigt deze eventueel uit voor een gesprek
(koppelt afspraken terug aan school).
• Bij niet verschijnen zonder tegenbericht koppelt de
GGD-JGZ terug aan de school
• Leerplicht: indien nodig oproepen voor een gesprek
(koppelt afspraken terug aan school)
• Bij ongeoorloofd ziekteverzuim volgt de reguliere
procedure

Leerling voldoet niet
aan bovengenoemde
criteria, maar
ziekmelding is reden tot
zorg

• De school gaat in gesprek met ouders en meldt
de leerling bij de GGD-JGZ via het digitaal
aanmeldingsformulier
• Bij niet verschijnen bij de GGD-JGZ zonder goede
reden, meldt de school de leerling bij de afdeling
Leerplicht (leerplicht@enschede.nl)
• Ouders dienen op de hoogte te zijn

• GGD-JGZ neemt contact op met ouders/leerling
en nodigt deze eventueel uit voor gesprek
(koppelt afspraken terug aan school)
• Bij niet verschijnen zonder tegenbericht koppelt de
GGD-JGZ terug aan de school
• Leerplicht: indien nodig oproepen voor een gesprek
(koppelt afspraken terug aan school)
• Bij ongeoorloofd ziekteverzuim volgt de reguliere
procedure

Leerplicht

ZIEKTE

Afdeling Leerplicht
Telefoon: 053-4817770
E-mail:
leerplicht@enschede.nl
Internet: www.enschede.nl/leerplicht

Bezoekadres
Stadskantoor
Hengelosestraat 51
7514 AD Enschede

Postadres
Postbus 20
7500 AA Enschede

