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SCHOOLAFSPRAKEN INDIEN LEERLINGEN TE LAAT KOMEN  

Voor u ligt ons protocol te laat komen. Dit protocol is geschreven omdat wij het juist van groot 
belang vinden dat onze leerlingen op tijd komen. De schooltijden worden in onze schoolgids 
genoemd en zijn voor alle leerlingen duidelijk bij aanvang van hun schooltijd bij ons. De leertijd die 
zo ontstaat is door ons compleet ingevuld. Rekenen, taal en alle andere vakken vragen een 
nauwkeurige planning om zo de onderwijskwaliteit ten goede te kunnen komen. Deze is door de 
onderwijs inspectie ook per jaar vastgelegd.  

Daarnaast vinden we het in het kader van rust, regelmaat en zelfstandigheid ook van belang dat de 
kinderen op tijd komen. Wanneer een kind herhaaldelijk te laat komt, is het voor een kind zelf 
vervelend om de klas nog in te moeten gaan en stoort het daarbij ook de les die al begonnen is. 

Deze argumenten samen zijn de reden om te komen tot het volgende protocol:  

1. Als een leerling voor de eerste keer te laat komt:  
Alle leerlingen die te laat komen worden door de leerkracht hierop aangesproken met het 
klemmende verzoek de volgende keer op tijd te zijn. De leerkrachten houden in het systeem bij 
welke kinderen wanneer te laat komen. Indien het kind door de ouders wordt gebracht, wordt ook 
de ouder hierop aangesproken.  

  

2. Als een leerling een tweede keer te laat komt:  

De leerkracht informeert ouders over het te laat komen en meldt dat hun kind op tijd moet komen 
middels een bericht in Parro.  

 

3.    Als een leerling een derde keer te laat komt:  

De leerkracht neemt persoonlijk contact op met ouders. Dit gesprek wordt ook vastgelegd in het 
kinddossier middels een notitie.  
 

4.    Als een leerling een vierde keer te laat komt:  

De leerkracht informeert ouders wederom over het te laat komen. Ditmaal via een officiële brief. 
Deze wordt als bijlage verstuurd in Parro. Tevens komt deze brief in het dossier van het kind. (zie 
bijlage I) 

 
5.    Als een leerling een vijfde keer te laat komt: 

De leerkracht stuurt vanuit ParnasSys een waarschuwingsbrief naar de ouders (zie bijlage II). 

 
 6.    Als een leerling zes keer of vaker te laat komt:  

a. De leerkracht informeert de directie. De directie belt met ouders voor het verhaal en oplossing 
(dit wordt vastgelegd in het dossier) 

b. De directie stelt de leerplichtambtenaar schriftelijk op de hoogte 

 
Het protocol kent per leerling een looptijd van 20 weken. Telling start vanaf eerste melding. 



 

Bijlage I 

 

 

  Zoetermeer,  

 

 

Betreft: te laat komen 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van  

  

De lessen op IKC De Gaerde beginnen om 8.30 uur. Leerlingen die te laat in de les komen, missen een 
deel van de les. De start van de dag verloopt hierdoor voor uw kind niet prettig. Daarnaast verstoren 
ze de les voor andere leerlingen en de leerkracht. 

  

Hierbij vraag ik u dringend om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school komt.  
De deur van de school gaat open om 8.15 uur. Het is aan te raden uiterlijk om 8.25 uur naar de klas 
te gaan. Zo verloopt de start van de dag voor iedereen fijner.  
  

Mocht het in de toekomst vaker voorkomen dat uw kind te laat is, dan zijn wij verplicht om de 
leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen van het verzuim van uw kind.  
 

Met vriendelijke groet,  

  

  

  

Juf/meester ………………………………….  

(Namens Martine Geerts, directeur)  

  
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage II 

 

 

 Zoetermeer,  

 

 

Betreft: te laat komen  

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van   

  

Ondanks ons persoonlijke contact en gemaakte afspraken lukt het nog onvoldoende voor uw 
zoon/dochter om op tijd op school te zijn. Dit betreuren wij zeer vooral omdat het de schoolgang 
van uw kind benadeelt. 

 

Wij hebben u gesproken over de gevolgen wanneer het u niet lukt dat uw kind op tijd komt. Helaas is 
er onvoldoende verbetering opgetreden daarom zijn wij, als er nu geen verbetering optreedt, 
genoodzaakt om de leerplichtambtenaar te informeren. Deze ambtenaar zal dan een passend 
vervolg met u afspreken, zodat u er voor kunt zorgen dat uw zoon/dochter op tijd op school is.  

 

Met vriendelijke groet,  

  

  

  

Martine Geerts 

Directeur  


