
De leerplichtwet 

In de Leerplichtwet staat dat alle jongeren in de leeftijd van 5 t/m 17 jaar in Nederland 

naar school moeten. De ouders/verzorgers/voogden zijn wettelijk verplicht er voor te 

zorgen dat: 

         het kind ingeschreven wordt op een school 

         dit kind de school ook daadwerkelijk bezoekt. 

 

Schoolverzuim 
Om verschillende redenen  kan uw kind de school soms niet bezoeken. Hieronder kunt u 

lezen op welke wijze u dit verzuim dient te melden. 

- Ziekmelding 

Wanneer uw kind ziek is, dient u dit, bij voorkeur voor schooltijd, maar uiterlijk 

om 9.00 uur telefonisch te melden bij de administratie van de school, 

telefoonnummer 078-8200034. Indien wij om 10.00 uur nog niets van u 

vernomen hebben, wordt de afwezigheid van uw kind genoteerd als ongeoorloofd 

verzuim. 

- Bezoek aan arts/tandarts/orthodontist of kennismakingsgesprek voortgezet 

onderwijs. 

Dergelijke afspraken dienen zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland te worden. 

Alleen indien dit echt niet mogelijk is, verzoeken wij u de afspraak te maken aan 

het begin of het einde van de schooldag, zodat uw kind zo min mogelijk lestijd 

mist ( maximaal toegestaan: 3 uur/dagdeel) U dient deze afspraken minstens een 

dag van te voren schriftelijk te melden aan de school. Dit kan via mail: 

info@burcht-ridderkerk.nl of middels een briefje aan de betreffende leerkracht. 

- Overig verlof  

Alle overige verzoeken tot verlof dienen middels het “aanvraagformulier voor 

verlof” aangevraagd te worden. Een blanco formulier kunt u afhalen op de 

administratie. Na indiening, beoordeelt de directie de aanvraag. Betreft dit een 

periode van meer dan 10 schooldagen dan wordt de aanvraag aan de 

leerplichtconsulent voorgelegd. Denk er vooral aan dit verlof tijdig te regelen. De 

directie heeft max. 6 weken de tijd om uw aanvraag te beoordelen.  

 

- Ongeoorloofd verlof 

Indien een leerling afwezig is en wij hebben geen ziekmelding, afmelding of 

goedgekeurde aanvraag voor verlof wordt de afwezigheid genoteerd als 

ongeoorloofd verlof. Ongeoorloofd verlof wordt altijd gemeld aan de  

leerplichtconsulent van de gemeente. 

- Te laat 

Om 8.45 uur starten de lessen op De Burcht. Indien uw kind na de bel op school 

aankomt, wordt dit genoteerd als “te laat”. Ook te laat komen wordt aangemerkt 

schoolverzuim. Als uw kind vaak te laat komt, dan kan dit reden zijn tot melding 

bij de leerplichtconsulent. 

- Veelvuldig verzuim 

Indien uw kind veelvuldig verzuimd, meer dan 15% van de lestijd en er geen door 

een arts vastgesteld ziektebeeld is, ontvangt u een uitnodiging van de schoolarts 

om de oorzaak te achterhalen. Afhankelijk van de bevindingen van de schoolarts 

zullen wij verdere actie ondernemen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

De directie van Speciaal Kindcentrum De Burcht 
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