
Verzuimkaart Groene Hart Lyceum  
 

ABSOLUUT VERZUIM 

  Omschrijving School Groene Hart Lyceum uitvoerend 
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). 
• Unitleider meldt bij Alice Key (AKy). 
• AKy doet mutatie in Magister. 
• Herman Schaeffer (HSc) verstuurt mutaties naar DUO. 

 
RELATIEF VERZUIM 

  Omschrijving School Groene Hart Lyceum uitvoerend 
Wettelijk verzuim • Bij verzuim van 16 uur van de lestijd gedurende een periode van 

4 weken. 
• School gaat in gesprek met ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 

vanaf 12 jaar en stelt hen op de hoogte van het doen van de 
melding. 

• Melden aan de Leerplicht via DUO (voortgezet onderwijs) en bij 
Leerplichtzaken Alphen aan den Rijn via leerplicht@aadr.nl. 

• Unitassistent meldt verzuim bij unitleider en/ of mentor. 
• Unitassistent doet melding bij DUO na overleg met de 

zorgcoördinator. 
• Leerlingcoördinator meldt bij Leerplichtzaken. 

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

problematiek. 

• Afhankelijk van het schoolbeleid voor te laat komen. Zie 
richtlijn HALT.  

• School gaat in gesprek met ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 
vanaf 12 jaar en stelt hen op de hoogte van het doen van de 
melding. 

• Melden aan de Leerplicht via DUO (voortgezet onderwijs) en bij 
Leerplichtzaken Alphen aan den Rijn via leerplicht@aadr.nl. 

• Unitassistent meldt verzuim bij unitleider en mentor. 
• LO (te Laat Ongeoorloofd): de volgende dag om acht uur 

melden. 
• AO (Ongeoorloofd Absent): Elk gemist uur dubbel inhalen. 
• 3 x LO/AO: mondelinge waarschuwing aan leerling door 

unitassistent + melding bij mentor. Leerling komt 1 uur 
extra terug. Unitassistent neemt contact op met ouders per 
mail/telefoon/ brief. 

• 6 x LO/AO: brief naar ouder(s)/verzorger(s) en leerling. 
Unitassistent meldt dit bij de mentor en unitleider. Deze 
nodigt ouder(s)/verzorger(s) en leerling uit. Unitassistent 
maakt notitie in magister. Leerling komt 1 uur extra terug. 

• 9 x LO/AO: brief naar ouder(s)/verzorger(s) (unitassistent) 
en aanmelding spreekuur Leerplicht (unitassistent meldt 
aan bij zorgcoördinator) + voor-aanmelding DUO door 
unitassistent. 

• 12 x LO/AO: melding door unitassistent bij DUO en 
Leerplicht voor HALT-straf + brief ouder(s)/verzorger(s) 
(unitassistent)+ notitie in magister. 

• TL+ AO bij elkaar tellen ! 
• Wettelijke termijn voor melding bij Leerplicht: bij 16 uur 

OA binnen 4 weken of 9 x TL 
• De laatste 3 maanden van vorig schooljaar tellen mee bij 

TL en AO 
Luxe verzuim • Vrije dagen zonder toestemming van directeur of Leerplicht. • School gaat in gesprek met ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 

vanaf 12 jaar en stelt hen op de hoogte van het doen van de 
melding. 

• Melden aan de Leerplicht via DUO (voortgezet onderwijs) en bij 
Leerplichtzaken Alphen aan den Rijn via leerplicht@aadr.nl. 

• Unitleider bespreekt dit met de ouder(s)/verzorger(s). 
• Unitassistent doet de melding bij DUO en Leerplichtzaken. 

 
SCHORSING-/VERWIJDERING 

  Omschrijving School Groene Hart Lyceum uitvoerend 
Schorsing • Een wettelijke basis in het voortgezet onderwijs met een 

maximum van 5 dagen. 
• Bevoegd gezag van de school kan, volgens protocol van 

betreffend schoolbestuur, een leerling schorsen. 

• School gaat in gesprek met ouder(s)/verzorger(s) en handelt 
volgens protocol.  

• Melden aan de Onderwijsinspectie bij een schorsing meer dan 
een dag.  

• Melden aan de Leerplicht (bij een schorsing meer dan een dag) 
via DUO (voortgezet onderwijs) en bij Leerplichtzaken Alphen 
aan den Rijn via leerplicht@aadr.nl. 

• Unitleider en directie zijn bevoegd tot schorsing. 
• Unitassistent i.o.m. unitleider meldt dit bij Leerplicht en 

eventueel de Onderwijsinspectie (indien de schorsing langer 
dan één dag duurt). 



Verwijdering • Bevoegd gezag van de school kan een leerling volgens protocol 
van betreffend schoolbestuur, verwijderen. 

• School gaat in gesprek met ouder(s)/verzorger(s) en handelt 
volgens protocol.  

• Melden aan de Leerplicht via DUO (voortgezet onderwijs) en bij 
Leerplichtzaken Alphen aan den Rijn via leerplicht@aadr.nl. 

• Melden bij de Onderwijsinspectie. 

• Unitleider gaat in overleg met directie of mag worden 
overgegaan tot verwijdering. 

• Protocol wordt gevolgd. 

 
ZIEKTE 

Frequentie School GGD-JGZ/Leerplicht Groene Hart Lyceum uitvoerend 
Elke ziekmelding • De school heeft contact met de ouder(s)/verzorger(s) en laat 

zich informeren over de oorzaak van de ziekmelding. 
 • Receptie c.q. unitassistent / mentor. Als een leerling langer 

dan 4 dagen ziek is meldt de unitassistent dit aan de mentor. 
De mentor neemt contact op met thuis. 

>2 weken • De school gaat in gesprek met ouder(s)/verzorger(s) en meldt 
als er zorgen zijn en vermoedelijk achterliggende problematiek, 
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 Leerplicht. 

• Ouder(s)/verzorger(s) dienen op de hoogte te zijn van 
aanmelding bij GGD-JGZ. 

• GGD-CJG neemt contact op met ouder(s)/verzorger(s)/leerling 
en nodigt deze eventueel uit voor een gesprek (koppelt 
afspraken terug aan school). 

• Bij niet verschijnen zonder tegenbericht koppelt de GGD-CJG 
terug aan de school. 

• Leerplicht: indien nodig oproepen voor een gesprek (koppelt 
afspraken terug aan school).  

• Bij ongeoorloofd ziekteverzuim wordt gehandeld volgens de 
reguliere procedure. 

• Mentor heeft contact met ouder(s)/verzorger(s). 
• Unitassistent bespreekt dit met unitleider en zorgcoördinator.  
• Zorgcoördinator zal indien nodig GGD-CJG verzoeken om 

oproep en onderzoek door jeugdverpleegkundige / schoolarts. 

4e ziekmelding in een 
kwartaal 

• De school gaat in gesprek met ouder(s)/verzorger(s) en meldt de 
leerling bij de GGD-CJG via het digitaal aanmeldingsformulier. 

• Bij niet verschijnen bij de GGD-CJG zonder goede reden, meldt 
de school de leerling bij Leerplicht  

• Ouder(s)/verzorger(s) dienen op de hoogte te zijn van 
aanmelding bij GGD-JGZ. 

• GGD-CJG neemt contact op met ouder(s)/verzorger(s)/leerling 
en nodigt deze eventueel uit voor een gesprek (koppelt 
afspraken terug aan school). 

• Bij niet verschijnen zonder tegenbericht koppelt de  GGD-CJG 
terug aan de school. 

• Leerplicht: indien nodig oproepen voor een gesprek (koppelt 
afspraken terug aan school). 

• Bij ongeoorloofd ziekteverzuim wordt gehandeld volgens de 
reguliere procedure. 

• Unitassistent meldt dit bij de mentor en zorgcoördinator. 
• Mentor heeft contact met ouder(s)/verzorger(s). 
• Mentor bespreekt dit met unitleider en zorgcoördinator. 
• Unitleider nodigt eventueel ouder(s)/verzorger(s) uit op school 

voor gesprek. 
• Zorgcoördinator zal indien nodig GGD-CJG verzoeken om 

oproep en onderzoek door jeugdverpleegkundige / schoolarts. 

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

• De school gaat in gesprek met ouder(s)/verzorger(s) en meldt de 
leerling bij de GGD-CJG via het digitaal aanmeldingsformulier.  

• Bij niet verschijnen bij de GGD-CJG zonder goede reden, meldt 
de school de leerling bij de Leerplicht. 

• Ouder(s)/verzorger(s) dienen op de hoogte te zijn van 
aanmelding bij GGD-JGZ. 

• GGD-CJG neemt contact op met ouder(s)/verzorger(s)/leerling 
en nodigt deze eventueel uit voor gesprek (koppelt afspraken 
terug aan school). 

• Bij niet verschijnen zonder tegenbericht koppelt de GGD-CJG 
terug aan de school. 

• Leerplicht: indien nodig oproepen voor een gesprek (koppelt 
afspraken terug aan school). 

• Bij ongeoorloofd ziekteverzuim wordt gehandeld volgens de 
reguliere procedure. 

• Zorgcoördinator en unitleider nodige ouder(s)/verzorger(s) uit 
voor gesprek en passende oplossingen. 

• Bij blijvende ongerustheid zal melding gedaan worden bij GGD-
CJG en Leerplicht. 

 

THUISZITTERS 
Definitie: Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht en die ingeschreven staat op een school of 
onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de Leerplicht resp. vrijstelling van geregeld schoolbezoek wegens het volgen van ander 
onderwijs. 

  School Samenwerkingsverband Leerplicht Groene Hart uitvoerend 
  Zodra een leerling thuiszit, zo nodig eerder, doet 

school het volgende:  
• Maakt samen met ouder(s)/verzorger(s) een 

plan van aanpak met een heldere regie en 
contactpersoon. 

• Meldt thuiszittende leerlingen volgens de 
onderlinge werkwijze bij het 
samenwerkingsverband. 

• Meldt de thuiszitter bij Leerplicht. 
• Houdt contact met de thuiszitter en de 

ouder(s)/verzorger(s). 
• Roept zo nodig het ondersteuningsteam bij 

elkaar. Als blijkt dat de oplossing niet met het 
ondersteuningsteam gerealiseerd kan worden, 

• Zoekt na een melding van school samen met 
de school naar een oplossing voor de 
thuiszitter. 

• Participeert op uitnodiging in een 1K1G1P voor 
thuiszitters of organiseert zelf zo’n overleg. 

Leerplicht gaat uit van het recht op onderwijs 
voor elk kind en zoekt daarbinnen wat de leerling 
wil, kan en moet. Het kind staat daarbij 
centraal. Vanuit die visie worden onderstaande 
acties ingezet:  
• Adviseert ouder(s)/verzorger(s) en scholen als 

een leerling thuis zit.  
• Overweegt of een 1K1G1P voor thuiszitters 

nodig is wanneer een leerling langer dan 8 
weken thuiszit. De centrale vraag hierbij is of 
op korte termijn (binnen 4 weken) de 
thuiszitter weer naar school gaat of dat 
(klinische) behandeling is gestart. Als het 
antwoord op die vraag negatief is, organiseert 

• Eerste aanspreekpunt : mentor. 
• Mentor overlegt met leerlingcoördinator en 

unitleider  
Mogelijkheden o.a.:  
• Bespreking met zorgcoördinator 
• IOT 
• FlexZAT 
• Inzet ambulante begeleiding  
 
Leerlingcoördinator informeert Leerplicht en 

ZOCO bovenschools.  
Zorgcoördinator (bovenschools) meldt aan bij het 
Onderwijsloket via OT. Zorgcoördinator vestiging 



wordt er volgens de methode 1K1G1P (1 kind, 
1 Gezin, 1 Plan) met elkaar gewerkt. Waar 
nodig is het onderwijs hierbij aanwezig. 

• Biedt waar nodig een aangepast 
onderwijsprogramma aan. 

Leerplicht een 1K1G1P voor thuiszitters of 
vraagt het CJG een 1K1G1P te organiseren. 

spreekt ouders  dat er melding is gedaan. 

 


