
 

 

    

  

 

 

Ziekmelding, verlof en leerplicht 
Bij ziekmelding voor de opvang: 

Bij de 0-4 jarigen opvang én bij de BSO: via uw eigen ouderportaal van Kindplanner. 

 

Bij ziekmelding voor onderwijs: 

Bij ziekte van uw kind vragen we u het IKC daarvan op de hoogte te stellen. Is een kind afwezig en 

niet afgemeld, dan bellen we u op. Dit om te voorkomen dat kinderen, zonder dat ouders en 

leerkrachten het weten, verzuimen. Wordt uw kind op school ziek, dan wordt u altijd gebeld. 

Voor onderwijs doet u de ziekmelding bij voorkeur via de ziekmeldbutton op www.ikcichthus.nl 

of telefonisch via telefoonnummer: 010 - 591 46 05. 

 

Verlof en leerplicht 

Kinderen zijn vanaf vijf  jaar leerplichtig. Dat betekent dat uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar 

thuis mag blijven. In voorkomende gevallen zult u dus verlof moeten aanvragen. De richtlijnen 

hiervoor staan vermeld op de verlofbrief en op onze website. De directie beslist, aan de hand van de 

wet op de leerplicht, of uw kind verlof wordt verleend of niet. Vakantieverlof buiten de 

schoolvakanties is niet toegestaan. Wanneer een kind zonder opgaaf van redenen niet op school is, 

wordt zo snel mogelijk contact opgenomen met de ouders of verzorgers. Ongeoorloofd verzuim 

wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Maassluis. Voor verdere informatie zie: 

www.leerplicht.net  

Een aanvraagformulier voor verlof kunt u downloaden op www.ikcichthus.nl onder het kopje 

'downloads'. 

 

Verzuim rondom de vakanties 

Als een kind rondom een willekeurige vakantie verzuimt, zal dit direct gemeld worden bij de afdeling 

leerplicht van de gemeente Maassluis. 

Als een kind ziek gemeld wordt, aansluitend of voorafgaand aan één van de schoolvakanties, zal dit 

gecontroleerd worden. Mocht niet duidelijk zijn of een kind daadwerkelijk ziek is, of er is niemand 

thuis aanwezig, dan zal er ook melding gedaan worden bij de afdeling leerplicht. 

Mogelijk wordt er proces-verbaal tegen u opgemaakt door de leerplichtambtenaar. 

 

 

 

 

 

 



Regeling te laat komen  

Regionaal bureau leerplicht Schiedam, Vlaardingen en Maassluis 

De 3, 6, 9, 12 regeling: 

De leerplichtwet ziet te laat komen als ongeoorloofd verzuim. 

De procedure: 

3 - Bij drie maal te laat houdt school een gesprek met de ouders/verzorgers.  

6 -  Bij zes maal te laat zat school de ouders/verzorgers schriftelijk of in een persoonlijk gesprek 

aanspreken op de gevolgen van het te laat komen. 

9 - Bij negen keer te laat stuurt school een brief naar de ouders/verzorgers met daarin de 

waarschuwing dat bij de volgende keer te laat komen, gemeld gaat worden bij de 

leerplichtambtenaar. 

12 - Bij twaalf keer te laat stuurt school een brief naar ouders/verzorgers met de mededeling dat 

nu melding gedaan wordt bij de leerplichtambtenaar. Vanuit leerplicht zal een 

waarschuwingsbrief naar de ouders/verzorgers verzonden worden waarin ouders/verzorgers 

gevraagd wordt het te laat komen te stoppen.  

15 - Bij vijftien keer te laat roept de leerplichtambtenaar ouders/verzorgers op voor een gesprek.  

 

Schorsing en verwijdering 
Als een leerling in of buiten de groep problematisch gedrag vertoont, vindt de volgende procedure 

plaats. 

• De leerling wordt aangesproken op zijn/haar gedrag door de eigen leerkracht. De leerkracht neemt 

contact met de ouders op. Bij aanhoudend problematisch gedrag vindt overleg plaats met de intern 

begeleider. De leerling wordt zo nodig in het overleg van het ondersteuningsteam besproken, 

ouders krijgen hiervoor altijd een uitnodiging. 

• Bij aanhoudend problematisch gedrag vindt wederom een gesprek met de ouders plaats met 

daarbij vermelding van mogelijke consequenties zoals schorsing en verwijdering. Met name gedrag 

waarbij de leerling een bedreiging voor zichzelf of voor anderen vormt is aanleiding tot 

bovenstaande consequenties. 

• Bij schorsing of verwijdering zal officieel melding worden gedaan aan het bestuur en de ambtenaar 

van leerplichtzaken. 

• Bij verwijdering zal melding worden gedaan aan de ambtenaar van leerplichtzaken. In eerste 

instantie zal de school waarvan de leerling vertrekt een andere school zien te vinden. 

  

 


