
 
 

 
 

 

Protocol te laat komen/ongeoorloofd verlof 

 

Afgeleid van het verzuimprotocol voor Primair, Voortgezet en Middelbaar 

beroepsonderwijs is het volgende protocol m.b.t. te laat komen opgesteld.  

Alle verzuimregistraties vinden plaats in ons leerlingvolgsysteem, Parnassy 

Leerkrachten houden dagelijks bij of uw kind te laat komt. 

Onze lessen starten om 8.30. 
 

Frequentie School Leerplicht 

1x te laat (en iedere 

volgende keer idem) 
 

 

Leerkracht spreekt het 

kind hierop aan: op tijd 

komen is de norm.  

 

Eerste keer 3x te laat  Brief van melding van 

data naar ouders (Brief 1) 

Leerkrachten maken een 

notitie is Parnassys. 

 

Tweede keer 6x te laat in 

een maand 

Gesprek met ouders door 

leerkracht. 

Schoolleider maakt notitie 

van het gesprek in 

Parnassys. 

 

Derde keer 9x te laat in 

een maand  

Nogmaals brief naar 

ouders met daarin 

waarschuwing dat bij 

voortdurend te laat 

komen melding bij 

leerplicht wordt gedaan  

(Brief 2) 

 

Vierde keer in 12x te laat 

in de maand 

Brief naar ouders dat “te 

laat komen” bij leerplicht 

is gemeld. Kopie van de 

brief gaat naar de 

leerplicht. 

(Brief 3) 

Brief naar ouders met 

waarschuwing en 

mogelijke actie bij 

voortdurend “te laat 

komen: 

Afspraken 

 We werken vanaf vakantie tot vakantie 

 Ongeoorloofd verlof melden aan Daphne en Janneke 

 Brief meegeven en in Parnassys zetten 

 

  



 
 

 
 

Brief 1 

 

Aan de ouders/verzorgers van, 

 

……………………………………. 

 

Op de volgende data is uw zoon/dochter te laat op school gekomen: 

 

1. --------------------------- 

 

 

2. ……………………… 

 

 

3. ……………………... 

 

Wanneer uw kind te laat op school komt stoort het de lesinstructie van de 

leerkracht. Daarnaast mist uw kind zelf een deel van de instructie.  

De lessen bij ons op school starten om 8.30 uur.  

 

Kinderen mogen tien minuten voor tijd op het plein, onder toezicht, spelen.  

We verwachten van alle kinderen dat ze op tijd op school aanwezig zijn.  

De school is verplicht om het te laat komen te registreren en actie te 

ondernemen als het vaker voorkomt.  

Indien u hier prijs op stelt kunt u hier inzage in vragen bij de directeur.  

We vertrouwen erop dat uw kind voortaan op tijd zal zijn.  

 

Met vriendelijke groet, 

  
Daphne Fiorentinos 

Schooleider 

  



 
 

 
 

Brief 2 

 

Aan de ouders/verzorgers van, 

 

______________________________ 

Deze brief kunt u lezen als een waarschuwingsbrief. 

Bij het voortduren van het te laat komen volgt melding bij het bureau leerplicht. 

Op de volgende data is uw zoon/dochter te laat op school gekomen: 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 

6. _______________________ 

7. _______________________ 

8. _______________________ 

9. _______________________ 

 

We hebben u eerder geïnformeerd per brief en in een gesprek dat uw kind te vaak 

te laat komt op school. 

Wanneer uw kind te laat op school komt stoort het de lesinstructie van de 

leerkracht. Daarnaast mist uw kind zelf een deel van de instructie.  

De lessen bij ons op school starten om 8.30 uur.  

Kinderen mogen tien minuten voor tijd op het plein, onder toezicht, spelen. We 

verwachten van alle kinderen dat ze op tijd op school aanwezig zijn.  

De school is verplicht om het te laat komen te registreren en actie te 

ondernemen als het vaker voorkomt.  

Indien u hier prijs op stelt kunt u hier inzage in vragen bij de directeur.  

We vertrouwen erop dat uw kind voortaan op tijd zal zijn.  

 

Met vriendelijke groet, 

  
Daphne Fiorentinos 

Schooleider 



 
 

 
 

Brief 3 

Aan de ouders/verzorgers van, 

 

______________________________ 

Deze brief kunt u lezen als een aankondiging brief.  

Daar het te laat komen niet gestopt is na onze vorige brieven en het gesprek 

met de directie, volgt nu melding bij het bureau leerplicht. 

Op de volgende data is uw zoon/dochter te laat op school gekomen: 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 

6. _______________________ 

7. _______________________ 

8. _______________________ 

9. _______________________ 

10. _______________________ 

11. _______________________ 

12. _______________________ 

We hebben u eerder geïnformeerd per brief en in een gesprek dat uw kind te vaak 

te laat komt op school. 

Wanneer uw kind te laat op school komt stoort het de lesinstructie van de 

leerkracht. Daarnaast mist uw kind zelf een deel van de instructie.  

De lessen bij ons op school starten om 8.30 uur.  

Kinderen mogen tien minuten voor tijd op het plein, onder toezicht, spelen. We 

verwachten van alle kinderen dat ze op tijd op school aanwezig zijn.  

De school is verplicht om het te laat komen te registreren en actie te 

ondernemen als het vaker voorkomt.  

Indien u hier prijs op stelt kunt u hier inzage in vragen bij de directeur.  

We vertrouwen erop dat uw kind voortaan op tijd zal zijn.  

 

Met vriendelijke groet, 

Daphne Fiorentinos 

Schooleider 



 
 

 
 

 


