
Leerling komt te laat.

Leerling meldt zich
bij de administratie
en krijgt een  
‘te laat briefje’. Meer 
dan 20 minuten te laat 
wordt geregistreerd als 
ongeoorloofd afwezig
(OA).

Adminitratie
noteert te laat (T) of
met goede reden later 
in de les (GL) in SOM.

Leerling gaat naar
zijn/haar les en levert  
het ‘te laat briefje’ in  
bij de docent.

3 tot 5 keer te laat: 
Leerling meldt zich de
volgende dag om 8 uur 
bij de administratie.*
 
6 tot 8 keer te laat:
Leerling meldt zich
de volgende twee
ochtenden om 8 uur
bij de administratie.*
 
9 tot 11 keer te laat:
Leerling meldt zich
vijf ochtenden om 8 uur 
bij de administratie.*

Niet gemeld?  
Leerling krijgt melding 
in het rooster om 
zich te melden bij de 
verzuimcoördinator.

De verzuimcoördinator
legt een passende
sanctie op en
informeert de
relevante personen.

* Dit geldt ongeacht het rooster van de leerling.
* Daarbij wordt onderstaand stappenplan gevolgd: 

3x Te laat  
De mentor voert een gesprek met de leerling en eventueel zijn of haar ouders/verzorgers.

6x Te laat  
School brengt de ouders schriftelijk of in een persoonlijk gesprek op de hoogte van het te laat komen en van de mogelijke consequenties.
 
9x Te laat  
School stuurt een brief naar ouders met daarin de waarschuwing dat bij de volgende keer te laat komen een melding gemaakt wordt bij Leerplicht. Bij 10x te laat kan de school ervoor  
kiezen de Leerplichtambtenaar een preventief gesprek te laten voeren met de leerling (of in groepsverband met meerdere leerlingen).

12x Te laat  
School stuurt een brief naar de ouders met de mededeling dat het nu gemeld is bij Leerplicht. Daarbij meldt de school het verzuim via DUO. Vanuit Leerplicht zal een waarschuwingsbrief 
naar de ouders verzonden worden waarin ouders gevraagd wordt het te laat komen te stoppen. Indien er geen verbetering optreedt zijn mogelijke sancties niet uitgesloten.

15x te laat 
School meldt het te laat komen via een DUO- melding. De Leerplichtambtenaar roept de leerling en zijn of haar ouders/verzorgers op voor een gesprek. Deze melding kan  
resulteren in een Halt-traject voor de leerling.
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