
 

 

Te laat protocol IKC Kethel 

 
Wanneer kinderen te laat zijn gelden de volgende regels: 
 

 Informeer naar de reden van ‘te laat’. Arts bezoek e.d. is geoorloofd verzuim. 

 

 Er wordt een melding in ParnasSys gemaakt door de groepsleerkracht. 

 

 Aan het begin van iedere maand maakt de administratief medewerkster een maandoverzicht in 

Excel van “ongeoorloofde absentie” en “te laat komen”. 

 

 Wij hanteren de volgende regels: 

 

Bij 5x te laat in één maand (zonder geldige reden) wordt er een mail gestuurd en volgt er een 

gesprek op school met de ouders en de groepsleerkracht. Er wordt een melding in ParnasSys 

gemaakt. 

 

Bij de volgende 5x te laat in één maand (zonder geldige reden) volgt er een 

gesprek met ouder(s) en de directeur. 

 

Bij de 3e keer 5x te laat in één maand (zonder geldige reden) wordt er melding bij  

leerplicht gedaan door de directeur. 

 

 De groepsleerkrachten krijgen aan het begin van de nieuwe maand een mail met daarin de 

melding van leerlingen die de afgelopen maand ≥ 5 keer te laat/ongeoorloofd absent zijn 

geweest. Hiervoor geldt regel 1. De groepsleerkrachten maken een notitie in ParnasSys en een 

kort verslag van de afspraken met de ouders. 

 

 Wanneer leerlingen in één van de volgende maanden weer ≥ 5 keer te laat/ongeoorloofd absent 

zijn geweest, dan mailen de groepsleerkrachten dit aan de directeur (cc aan de 

bouwcoördinator). Zij passen regel 2 toe en maken een notitie van de afspraken in ParnasSys. 

 

 De volgende ≥ 5 keer te laat/ongeoorloofd absent wordt weer door de groepsleerkracht gemeld 

aan de directeur (cc aan de bouwcoördinator). Hij/zij past regel 3 toe en maakt een notitie in 

ParnasSys van de melding aan Leerplicht. 

 

 Leerlingen halen vanaf groep 6 de tijd in (mits geldige reden) die ze te laat zijn gekomen. 

 
 
 
 
 



 

 
 
Betreft: ongeoorloofd verzuim 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Wij vinden het belangrijk dat uw kind op tijd op school komt, zodat er optimaal gebruik kan 
worden gemaakt van lestijd. 
Daarom wordt er iedere dag bijgehouden of uw kind op tijd op school aankomt. Naast het 
feit dat uw kind kostbare lestijd mist, brengt het onrust in de groep  wanneer een leerling te 
laat binnenkomt.  Dit is niet wenselijk voor de groep, de leerkracht maar ook niet voor uw 
kind. Ons streven is om de dag rustig met de gehele groep te starten. 
Aan het eind van iedere maand wordt er nagegaan of uw kind te laat is gekomen. 
 
Uit onze administratie blijkt dat uw kind deze maand 5 of meer keer te laat is gekomen. 
 
Graag maken wij u er op attent dat het uw verantwoordelijkheid is dat uw kind op tijd op 
school komt. Te laat komen wordt gezien als ongeoorloofd verzuim.(voorbeeld; iedere week 
totaal 5 min te laat is op jaarbasis 3 uur en 20 min.)  
Bij deze willen wij u vragen er voor zorg te dragen dat uw kind op tijd om school komt.  
Lukt dit niet dan zal de volgende stap van het protocol in werking worden gezet.     
 
Protocol ongeoorloofd verzuim / te laat komen: 
Stap 1: 5 of meer keer ongeoorloofd te laat/afwezig: mail van de leerkracht  
Stap 2: gesprek met de leerkracht over frequentie ongeoorloofd verzuim 
Stap 3: gesprek met de directeur over frequentie ongeoorloofd verzuim 
Stap 4: aangifte bij  leerplichtambtenaar 
 
  
 
Bij deze hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Kethel 
 
 


