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Geoorloofd schoolverzuim en spijbelen 

Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen. Soms is er een reden waarom ze (tijdelijk) 

niet naar school hoeven. Dat kan zijn bij ziekte of verplichtingen door geloofsovertuiging of 

levensovertuiging. 

Het verzuimbeleid is er op gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken.  

 

Geoorloofd Schoolverzuim 

Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van de plicht om naar school te gaan. Dan is er geen sprake 

van schoolverzuim of spijbelen. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

 Ziekte 

 Schorsing 

 Religieuze feestdag 

 Huwelijk 

 Begrafenis 

Ouders en leerlingen moeten dan wel voldoen aan de voorwaarden bij geoorloofd schoolverzuim 

zoals beschreven op de site van rijksoverheid.  

Wat zijn religieuze feestdagen?  

Op erkende feestdagen is uw kind vrij van school. Scholen mogen leerlingen vrij geven op andere 

(religieuze) feestdagen dan de algemeen erkende feestdagen. Dit geldt dan voor álle leerlingen 

van de school. Dus niet alleen voor de groep leerlingen die op de vrije dag een religieuze plicht 

vervult of een religieus feest viert. Voorbeelden zijn scholen die geen lesgeven op Goede Vrijdag, 

op Bid- en Dankdag voor Gewas en Arbeid of tijdens het Suikerfeest. Deze dagen moet de school 

publiceren in de schoolgids. Ouders kunnen dan al voor aanvang van een nieuw schooljaar weten 

hoe het schooljaar is ingedeeld. Scholen moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften voor 

het aantal uren onderwijstijd. 

 

Vrijstelling voor plichten in verband met godsdienst of levensovertuiging. 

Wanneer uw kind een plicht moet vervullen voor zijn religie of levensovertuiging en heeft school 

op die dag geen vrije dag ingeroosterd? Dan is het in bepaalde gevallen toch mogelijk dat een 

leerling vrij krijgt. Uw kind krijgt dan vrijstelling van de leerplicht voor “plichten in verband met 

godsdienst of levensovertuiging”.  

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

 U moet de directeur van de school hiervan uiterlijk twee dagen van tevoren op de hoogte 

brengen; 

 De vrijstelling geldt alleen voor de dag waarop uw kind de plicht moet vervullen. 
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Zijn er meerdere dagen waarop uw kind de plicht kan vervullen? Dan moet u dit zoveel mogelijk 

doen op een dag waarop uw kind niet naar school hoeft. Heeft uw kind 2 tot 10 dagen nodig om 

de plicht te vullen? Dan moet u of uw kind dit met argumenten uitleggen aan de directeur van de 

school. De directeur toetst dan of er “gewichtige omstandigheden” zijn, op basis waarvan hij 

vrijstelling kan verlenen. 

Heeft uw kind meer dan 10 dagen nodig om de plicht te vullen. Dan moeten u of uw kind dit 

vooraf toelichten bij de leerplichtambtenaar. Deze bekijkt of hij vrijstelling kan verlenen. 

 

Ongeoorloofd Schoolverzuim (spijbelen) 
 

Is de leerling niet op school zonder dat hiervoor een geldige reden is? Of voldoet hij niet aan de 

voorwaarden? Dan zijn de ouders strafbaar.  

Als een leerling te vaak afwezig is, waarschuwt de school de leerplichtambtenaar. Die zoekt uit 

waarom hij of zij niet op school is verschenen. Scholen zijn verplicht verzuim te melden bij het 

verzuimloket van DUO. De schoolleiding maakt een melding zodra een leerling totaal 16 uren les/ 

of praktijktijd in 4 opeenvolgende lesweken afwezig was. Ook zal de directie de 

leerplichtambtenaar op de hoogte stellen van de achtergronden van het verzuim en van de acties 

die de school heeft ondernomen. 

 

Schoolverzuimcijfers 
Gemeente geven ieder jaar aan het Ministerie van Onderwijs, cultuur en Wetenschap door hoe 

groot het schoolverzuim was in hun gemeente. Daarbij geven ze ook aan hoe ze hiermee zijn 

omgegaan. 

 

Vervolgacties bij verzuim 

 Ouders/verzorgers dienen voor aanvang van schooltijd de afwezigheid van hun kind te 

melden. Dit kan op de wijze zoals door de school vastgesteld. De naam van de leerling wordt 

genoteerd alsmede de naam van de persoon die het bericht heeft aangenomen. Het 

doorgeven van de melding aan de betreffende leerkracht gebeurt zoals op school de 

procedure is vastgesteld. 

 Indien een kind afwezig is zonder dat zijn/haar afwezigheid is gemeld, meldt de leerkracht dit 

voor 09.00 uur bij de directie en/of administratie. Deze zullen contact opnemen met 

ouders/verzorgers en vragen naar de reden van verzuim. De directie zal te allen tijde op de 

hoogte worden gesteld wanneer er geen contact mogelijk is of er sprake is van ongeoorloofd 

verzuim. 

 

Criteria voor zorgwekkend ziekteverzuim 

langdurig ziekteverzuim : langer dan 10 aangesloten dagen ziek 

frequent ziekteverzuim  : vaker dan 3x in twee maanden ziek 

Twijfelachtig ziekteverzuim : twijfel over de verklaring van het ziek zijn, het vermoeden 

dat ziekte niet de oorzaak is van het verzuim. Bijvoorbeeld zeer vage klachten, bij 

regelmatige te late ziekmeldingen, vaak ziek bij bepaalde lessen op bepaalde dagen, etc. 
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Wat te doen bij ziekte van een leerling 

* Indien langer dan drie dagen ziek; school neemt contact op met de ouders. De medewerker 

informeert in dit gesprek hoe het gaat met de leerling en of er al enig zicht is wanneer deze 

weer op school aanwezig zal zijn. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt over 

schoolwerk. 

* Als de afgesproken termijn verlopen is en de leerling is toch niet aanwezig, dan neemt de 

school opnieuw contact op met de ouders/verzorgers. 

* In overleg kan worden besloten of het nodig is een jeugdarts in te schakelen. Leerling en 

ouders worden dan opgeroepen om de reden van het ziekteverzuim te bespreken, afspraken 

te maken over terugkeer naar school en eventueel te schakelen naar andere zorgverleners 

wanneer dat nodig lijkt te zijn. 

 

Vrij buiten schoolvakantie 
U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan 

overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Kunt u door uw werk in geen een van de 

schoolvakanties in een schooljaar met vakantie of leidt op vakantie gaan tijdens een 

schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s? Dan kunt u 1 keer per 

schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. 

 

Toestemming voor schoolverlof 

U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet uiterlijk 8 weken voordat u op 

vakantie gaat indienen. 

De directeur mag u om een verklaring vragen waaruit blijkt dat u niet tijdens de reguliere 

schoolvakanties op vakantie kunt gaan.  Dat kan bijv. een verklaring van de accountant zijn. 

 

De directeur beslist of uw kind extra vrij krijgt van school. De directeur mag uw kind 

maximaal 10 schooldagen vrij geven. Langer dan 10 schooldagen extra vakantie kan nooit, 

ook niet door de leerplichtambtenaar. 

 

Voorwaarden voor verlof buiten de schoolvakanties 

uw kind kan alleen vrij krijgen indien: 

 U kunt aantonen dat u door uw werk niet tijden de schoolvakantie op vakantie kunt; 

 Het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt; 

 Het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen; 

 Het wel op vakantie gaan gedurende een schoolvakantie leidt tot onoverkomelijke 

bedrijfseconomische risico’s. 

Deze aanvraag kan slechts éénmaal per schooljaar worden gedaan. 

 

Vrij voor bijzondere omstandigheden 
U kunt ook een aanvraag indienen om vrij te vragen voor bijzondere omstandigheden. 

Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook dit 

mag alleen als de directeur of leerplichtambtenaar hier vooraf toestemming voor geeft. 



  protocol spijbelen/verzuim Leeuwarden,  sept 2021 

Protocol spijbelen/verzuim Stichting Athena & Michaelschool sept 2021 

 

De schooldirecteur kan toestemming geven als u voor maximaal 10 schooldagen per 

schooljaar vrij vraagt. Als u voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt, moet de 

leerplichtambtenaar toestemming geven. 

 

Bezwaar maken tegen beslissing schooldirecteur 
Bent u het niet eens met de beslissing van de directeur of leerplichtambtenaar. Dan kunt u 

schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen. 

 

 

 

 


