Protocol Luxeverzuim Primair en Voortgezet onderwijs
Inleiding
In het kader van de uitvoering van de Leerplichtwet en in vervolg op de informatiemap Leerplicht van
de Gemeente Hoorn is dit protocol luxeverzuim Primair en Voortgezet onderwijs opgesteld.
Het protocol is met ingang van 1 augustus 2004 ingevoerd. Als gevolg hiervan dient anders
omgegaan te worden met bijvoorbeeld het op vakantie gaan buiten de reguliere schoolvakanties om.
Toelichting op het stappenplan
Onder luxeverzuim wordt volgens de Leerplichtwet verstaan: ongeoorloofde afwezigheid (door ouders
veroorzaakt) doordat de leerplichtige buiten de schoolvakanties om op vakantie gaat.
Voorbeelden zijn:
Een aanbieding voor een midweek of lang weekend van ouders of anderen, eerder vertrek op
vakantie of later terugkeren van vakantie (bijvoorbeeld om financiële redenen of te laat boeken van
een reis) een dag pretpark e.d.
Een andere soort ongeoorloofd verzuim is het signaalverzuim. In dat geval is er sprake van
achterliggende redenen die zich kunnen uiten in spijbelgedrag van het kind. Het kan bijvoorbeeld zijn
dat ouders onvoldoende gezag (kunnen) uitoefenen om hun kind naar school te sturen.
Voor geoorloofd verzuim geeft de Leerplichtwet een aantal regels waaraan een directeur zich moet
houden als het gaat om maximaal 10 schooldagen per schooljaar. Er zijn ook voorwaarden waaronder
een directeur extra vakantieverlof in verband met de werksituatie van ouders kan toestaan. De regels
en voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in de informatiemap Leerplicht. Een aanvraag voor extra
(vakantie)verlof dient altijd schriftelijk aangevraagd te worden bij de directeur van de school volgens
het daarvoor bestemde formulier.
Indien de directeur een aanvraag om vakantieverlof heeft afgewezen en ouders gaan toch, dan is er
uiteraard sprake van luxeverzuim. Het Openbaar Ministerie gaat tot vervolging over bij ongeoorloofd
verzuim van 3 of meer dagen in een schooljaar. Het is niet mogelijk verzuim in meerdere schooljaren
op te tellen.
Stappenplan
Als door een schooldirecteur luxeverzuim geconstateerd is treedt het volgende protocol in werking:
1. De schooldirecteur doet bij iedere constatering van één of meer dagen luxeverzuim binnen een
week melding hiervan bij de gemeente via het daarvoor bestemde formulier. Het formulier is te
vinden in de informatiemap Leerplicht / via de internetpagina van de gemeente Hoorn en is voor
het VO inmiddels te melden via DUO.
2. De gemeente voert de gegevens in de leerling-administratie in en stuurt ouders/verzorgers na
melding van de eerste dag luxeverzuim in een schooljaar binnen 14 dagen een
waarschuwingsbrief. Hierin wordt ook uitgelegd dat zij bij een eventuele volgende melding voor
een gesprek met de leerplichtambtenaar worden uitgenodigd. De schooldirecteur ontvangt een
kopie van deze brief.
3. Na constatering van een tweede dag of 2 aaneengesloten dagen luxeverzuim in een
schooljaar worden ouders/verzorgers binnen 14 dagen uitgenodigd voor een gesprek met de
leerplichtambtenaar. In het gesprek worden zij ervan op de hoogte gesteld dat bij een volgende
melding een proces-verbaal wordt opgemaakt. De schooldirecteur ontvangt schriftelijk bericht als
dit gesprek heeft plaatsgehad.
4. Na melding van een derde dag of 3 aaneengesloten dagen luxeverzuim binnen een schooljaar
wordt binnen twee maanden een proces-verbaal opgemaakt.
5. Ouders/verzorgers die een kind twee of meer dagen aaneengesloten laten verzuimen zullen
meteen een uitnodiging voor een gesprek, respectievelijk een proces-verbaal krijgen.

