
 

Verlof, verzuim en te laat komen 
 

In Nederland is ieder kind vanaf 5 jaar leerplichtig. In de wet staat dat het de taak is 

van de ouders om ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een kind 

mag dus nooit zomaar van school wegblijven. 

Een keertje te laat kan iedereen gebeuren. Wanneer uw zoon of dochter regelmatig te 

laat komt, nodigen we u op school uit om daarover te praten. Bij uitzonderlijk vaak te 

laat komen melden wij dit aan Leerplicht. 

 

Ziek zijn 

Wanneer uw kind ziek is, moet u dit ’s ochtends vanaf 8 uur  aan school laten weten. Trijnie 

en Ellen zorgen ervoor dat alle ziekmeldingen bij de juiste leerkrachten terechtkomen. 

 

Verlof 

Wanneer u voor uw kind een of meerdere dagen extra vrij wilt hebben, moet u dit 

schriftelijk aanvragen. 

Er zijn omstandigheden die zo zwaar wegen dat de wet één of enkele dagen extra verlof 

toestaat. Op de website vindt u de belangrijkste regels rondom het extra verlof. 

Wanneer het een aanvraag betreft voor minder dan 10 dagen, mag de directeur zelf een 

beslissing nemen op basis van die regels. Wanneer het een aanvraag betreft voor meer 

dan 10 dagen, moet deze door ouders bij Leerplicht worden ingediend. 

 

Verzuim 

Wanneer kinderen niet op school komen zonder dat zij ziekgemeld zijn of zonder dat 

een aanvraag voor extra verlof is goedgekeurd door de directeur of door Leerplicht, 

wordt dit ongeoorloofd verzuim genoemd. 

Ongeoorloofd verzuim kan eventueel leiden tot een proces verbaal en een boete 

die door de rechtbank wordt opgelegd. 

 

Te laat komen 

Te laat komen is een bijzondere vorm van ongeoorloofd verzuim. 

Wij hechten veel waarde aan het op tijd komen om de volgende redenen: 

• Op tijd komen maakt deel uit van de normen en waarden die wij de kinderen graag 

willen meegeven. Op tijd komen getuigt van respect voor de ander. Het heeft ook te 

maken met afspraken nakomen en betrouwbaar zijn. Je moet op tijd komen op school, 

op je werk, bij een doktersafspraak, wanneer je met een vriend of vriendin hebt 

afgesproken, om de bus, de trein of het vliegtuig te halen, enzovoorts. Op tijd komen is 

van belang om goed te kunnen deelnemen aan onze maatschappij. 

• Te laat op school komen is vervelend voor het kind zelf. Het kan de dag niet rustig starten, 

maar komt al gehaast binnen. Hij of zij mist misschien een stukje van de les of een 

belangrijke mededeling. Soms is de leerkracht al met de andere kinderen op weg naar 

de gymles of een andere activiteit. Kinderen schamen zich soms omdat ze te laat zijn 

gekomen. 

• Te laat op school komen is vervelend voor de leerkracht en voor de andere kinderen. 

Wanneer de les al is begonnen worden zij daarbij gestoord. Soms moet de leerkracht 

opnieuw beginnen met een uitleg of iets wat al verteld is nog een keertje apart aan de 

laatkomer vertellen. Bovendien moet er op school een heleboel geleerd en geoefend 

worden: we hebben de tijd hard nodig! 


