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Protocol ongeoorloofd te laat komen van leerlingen.
EBC ICARUS SCHIJNDEL

Aanleiding.
Op verzoek van het team is de directie aan de slag gegaan met een protocol ‘te laat komen van
kinderen’. Opvallend veel kinderen komen volgens het team te laat op school. Laatkomers missen
een deel van de les en verstoren die voor anderen. Veelvuldig te laat komen zorgt voor een
achterstand en kan bovendien een voorbode zijn voor spijbelgedrag en voortijdig schoolverlaten op
latere leeftijd. Maar bovenal gaat het ten koste van kostbare onderwijstijd.
In dit protocol wordt beschreven hoe wij als Icarus omgaan met leerlingen die ongeoorloofd te laat
komen. Het uitgangspunt is dat wij de verantwoordelijkheid neerleggen waar deze hoort en dat zijn
de ouders. Omdat de kinderen in de groepen 1 tot en met 4 minder zelfstandig naar school komen en
de groepen 7 & 8 steeds meer worden voorbereid op het voortgezet onderwijs maken wij een
verschil tussen de groepen 1 tot en met 4 en de groepen 5 tot en met 8.
In de groepen 1 tot en met 4 zullen de ouders verantwoordelijk gehouden worden en zijn het ook de
ouders die op het ongeoorloofd te laat komen, aangesproken worden. In de groepen 5 tot en met 8
zijn uiteraard ook de ouders verantwoordelijk, maar worden de kinderen ook op het te laat komen
aangesproken. In deze groepen zullen we ook meer verantwoordelijkheid bij de kinderen zelf neer
gaan leggen.
Onze schooltijden zijn:
Inloop vanaf 8.20u.
Aanvang lessen 8.30u.
Einde lestijd 14.15u
Begripsbepaling ongeoorloofd te laat komen.
We spreken van ongeoorloofd te laat komen als een kind zonder geldige reden – zoals bijv. doktersof tandartsbezoek- te laat in de les is. Te laat komen valt onder de leerplichtwet en wordt gezien als
ongeoorloofd verzuim. Het aantal minuten dat het kind te laat komt is daarbij niet van belang.
Opm.: De “te laat komen” definitie is aan de leerkrachten. (discussie over tijd wordt niet gevoerd)
Algemeen.
Ouders zijn verantwoordelijk, dat hun kind op tijd op school is, zodat er optimaal gebruik kan worden
gemaakt van de lestijd. De lessen beginnen om 8:30 uur. Het kind moet om deze tijd in de klas zitten.
Handelswijze.
Bij het ongeoorloofd te laat komen van leerlingen hanteren we de volgende handelwijze:
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Bij 1-2 keer te laat komen tussen zomer- en kerstvakantie / tussen kerst- en zomervakantie.
De leerkracht informeert per mail/via ouderportaal (liefst persoonlijk) naar de reden van het
ongeoorloofd te laat komen. In het leerling-administratiesysteem zal een melding worden gemaakt.
Bij 3 keer te laat komen tussen zomer- en kerstvakantie / tussen kerst- en zomervakantie.
Zie handelswijze bij te laat komen, maar de leerkracht informeert nu ook de directie van het feit dat
de leerling drie keer te laat is en geeft indien mogelijk aan wat de reden hiervan geweest is. De
directie stuurt een bericht naar de ouders om deze op de hoogte te brengen en - afhankelijk van de
redenen- wordt eventueel een afspraak gemaakt. Tijdens dit gesprek met leerkracht en directie
kunnen vervolgstappen met de ouders besproken worden. De vervolgstappen zijn afhankelijk van de
opgegeven redenen van het te laat komen. Er kunnen externe instanties ingeschakeld worden. In het
leerling-administratiesysteem Eduscope wordt een kort verslag opgenomen opgemaakt door
leerkracht.
Let op! Altijd aangeven wat er gebeurt als verbetering uit blijft.
Bij blijvend te laat komen [meer dan 5 keer] tussen zomer- en kerstvakantie / tussen kerst- en
zomervakantie.
Zie handelswijze hierboven. De leerkracht informeert de directie over het feit dat de leerling blijvend
te laat is en geeft, indien mogelijk, aan wat de reden hiervan is geweest. De directie meldt het
verzuim bij de leerplichtambtenaar. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. De
leerplichtambtenaar neemt de casus over. In het leerling-administratiesysteem wordt een kort
verslag opgenomen opgemaakt door leerkracht.
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