
Verzuimregels locatie Quintus schooljaar 2022-2023 
 

 

Te laat     NB!  De leerling gaat rechtstreeks naar het lokaal en wordt toegelaten tot de  

les. De docent registreert de leerling als te laat/te laat met reden in SOM en 
vermeldt de reden erbij. 

 
 

 

 Vanaf 3 keer te laat: volgende schooldag om 7.45 
uur melden bij de meldkamer. 

 Bij 3 keer te laat mailt de meldkamer 
ouders/verzorgers, leerling en mentor. 

 
 

 Volgende schooldag melden om 7.45 uur bij de 
meldkamer. 

 Een uur nakomen bij de meldkamer na de laatste 
les. 

 Meldkamer mailt ouders/verzorgers, leerling en 
mentor.  

 Bij 5e keer voert mentor gesprek met de leerling. 

 
 

 

 Volgende schooldag melden om 7.45 uur bij de 
meldkamer. 

 Een uur nakomen bij de meldkamer na de laatste 
les. 

 Meldkamer mailt ouders/verzorgers, leerling en 
mentor.   

 Bij 8e keer voeren mentor en CLZ gesprek met 
leerling en ouders/verzorgers. 

   
 

 Een hele week melden om 7.45 uur bij de 
meldkamer. 

 Twee uren nakomen bij de meldkamer na de laatste 
les. 

 Leerling en ouders/verzorgers krijgen oproep voor 
het leerplichtspreekuur op school. 

 
 

 Een hele week melden om 7.45 uur bij de 
meldkamer. 

 Twee uren nakomen bij de meldkamer na de laatste 
les. 

 Meldkamer mailt ouders/verzorgers, leerling, mentor 
en CLZ. 

   
 

 Een hele week melden om 7.45 uur bij de 
meldkamer. 

 Twee uren nakomen bij de meldkamer na de laatste 
les. 

 Meldkamer mailt ouders/verzorgers, leerling, mentor 
en CLZ. 

 Leerling wordt aangemeld bij de leerplichtambtenaar 
van de eigen gemeente. 

 
 
 

 

4 - 5 keer  

te laat 

9 keer te 

laat 

6-7-8 keer 

te laat 

≥10 keer te 

laat 

≥12 keer 

te laat 
 

 

 

 

 

 

 
1-2-3 keer  

te laat 
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 Ongeoorloofd afwezig 
 
 
 
  

 Registratie in SOM door docent. 

 Vanaf 3e keer: gemist uur dubbel inhalen bij de 
meldkamer na de laatste les. 

 Bij 3 keer ongeoorloofd afwezig mailt meldkamer 
ouders/verzorgers, leerling en mentor. 

 Bij 3 gemiste uren voert de mentor gesprek met 
leerling en informeert ouders/verzorgers en CLZ  

 
 
 

 Registratie in SOM door docent. 

 Gemist uur dubbel inhalen bij de meldkamer na de 
laatste les. 

 Meldkamer mailt ouders/verzorgers, leerling, mentor 
en CLZ. 

 Bij 6 gemiste uren voeren mentor en CLZ gesprek 
met leerling en ouders/verzorgers.  

 
 

 Registratie in SOM door docent. 

 Gemist uur dubbel inhalen bij de meldkamer na de 
laatste les. 

 Meldkamer mailt ouder/verzorgers leerling, mentor 
en CLZ.  

 Leerlingen en ouders/verzorgers krijgen oproep voor 
het leerplichtspreekuur op school. 
  

  

 Registratie in SOM door docent, 

 Gemist uur dubbel inhalen bij de meldkamer na de 
laatste les. 

 Meldkamer mailt ouders/verzorgers, leerling, mentor 
en CLZ. 

 CLZ voert gesprek met leerling en 
ouders/verzorgers en mentor 

 Leerling wordt aangemeld bij de leerplichtambtenaar 
van de eigen gemeente. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

1-2-3 keer 

OA 

4-5-6 keer 

OA 

≥10 keer 

OA 

7-8-9 keer 

OA 
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Leerlingen die verwijderd worden uit de les melden zich 
altijd bij de meldkamer en blijven daar tot het eind van 
het lesuur. De leerling ontvangt een formulier waar hij/zij 
de reden van de verwijdering op invult. Aan het eind van 
het lesuur gaat de leerling terug naar de docent. De 
docent heeft een gesprek met de leerling over de 
verwijdering en vult de reden van de verwijdering op het 
formulier in en levert het formulier daarna bij de 
meldkamer in. De meldkamer zorgt dat het formulier bij 
de mentor ingeleverd wordt. 

 
 
 
 
  

 Registratie met reden in SOM door meldkamer.  

 Docent maakt afspraak met leerling 

 Bij totaal 3 verwijderingen voert mentor gesprek 
met leerling. 

 
 
 

 Registratie met reden in SOM door meldkamer. 

 Twee uur nakomen bij de meldkamer na de laatste 
les. 

 Bij totaal 5 verwijderingen voeren mentor en CLZ 

een gesprek met leerling en ouders/verzorgers en 

stellen een handelingsplan op. 

 
 

 Registratie met reden in SOM door meldkamer 

 Twee uur nakomen bij de meldkamer na de laatste 
les. 

 Bij 6 keer voeren mentor en CLZ opnieuw een 
gesprek met de leerling en informeren de 
ouders/verzorgers. 

 Bij 7 keer treedt het protocol schorsen en 
verwijderen in werking. 
 
 

  
  
 
 

 
 
 
 
 
Verzuim zonder geldige reden, spijbelen en ook (veelvuldig) te laat komen vallen onder ongeoorloofd verzuim. De school heeft de plicht 

om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Het totaal aantal meldingen bestaat uit te laat en ongeoorloofde 

verzuimmeldingen tezamen. 

Ouders hebben via SOM inzage in de absentie registratie van hun kind. 

1-2-3 keer 

verwijderd 

4-5 

verwijderd 

6-7 keer 

verwijderd Melden bij meldkamer 

Melden bij meldkamer 

Melden bij meldkamer 

Verwijderd uit de les 


