
 
 
 

Protocol Te Laat Komen 
 
 
 
 

 
  



Aanleiding 
Wij willen graag dat onze leerlingen dagelijks op tijd in de klas zitten. Het is heel vervelend 
als leerlingen te laat komen, omdat het de les verstoort. Zowel voor leerlingen zelf als voor 
de leerkracht die al met de les is begonnen. Te laat komen gaat ten koste van kostbare 
onderwijstijd. Zij missen een deel van de les.  
 
Iedereen kan een keer te laat komen omdat er iets tegenzat op de weg van huis naar school 
of omdat we ons een keer verslapen. In dit protocol wordt beschreven hoe wij op KC de 
Springplank omgaan met leerlingen die veelvuldig te laat komen.  
Het uitgangspunt is dat wij de verantwoordelijkheid neerleggen bij de ouders. In de groepen 
6 tot en met 8 worden echter, naast de ouders, ook de leerlingen op het te laat komen 
aangesproken. In deze groepen willen we meer verantwoordelijkheid bij de leerling zelf 
neerleggen. De leerlingen van deze groepen worden op deze manier steeds meer voorbereid 
op het voortgezet onderwijs. 
 
Doel van het protocol 

1. Handelen binnen de regels van de Leerplichtwet  
2. Voorkomen van verstoring van de lessen 
3. Eenduidige werkafspraken binnen school 

 
Start lestijden 
Iedere lesdag start om 8:30 uur. Dat betekent dat kinderen dan startklaar in de klas moeten 
zitten. De poort van de school gaat open om 08:15 uur en de deur van de school gaat voor 
de kinderen open om 08:20 uur. In de eerste weken van het schooljaar brengen de ouders 
van de kinderen in de groepen 1, 2 en 3 de kinderen naar de klas. De ouders nemen afscheid 
buiten de deuren van de klas en de kinderen gaan alleen het klaslokaal in. 
Vanaf de derde week van het schooljaar nemen ouders afscheid van hun kinderen bij de 
deur en gaan kinderen zelfstandig naar hun groep. Dat doen ze ook na het buitenspelen en 
kunnen de kinderen dus prima zelf.  
Een noodzakelijke mededeling kunnen de ouders doorgeven aan de collega die op dat 
moment buiten loopt.  
 
Aanpak 
Met de leerplichtambtenaar is afgesproken dat wij een brief versturen als kinderen 3 keer te 
laat komen. Een laatste waarschuwing en gesprek op school als kinderen 7 keer te laat zijn 
gekomen en een uitnodiging voor het spreekuur met de leerplichtambtenaar als kinderen 10 
keer te laat zijn gekomen. 
Deze regeling is een goede manier voor scholen om samen met de afdeling leerplicht het 
probleem van het te laat komen aan te pakken.  
 
Elke keer dat het kind te laat komt, wordt door de leerkracht in het leerlingvolgsysteem 
Parnassys geregistreerd. 
 
 



 
 
Datum  :  
Onderwerp : Te laat komen 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) van ……………………………, 
 
  
Als een kind te laat op school komt, wordt de opstart van de les verstoord. Dit is vervelend 
voor de leerling die te laat komt, maar ook voor de leerkracht die al gestart is met de les.  
De lessen op school starten om 8.30 uur. 
 
Kinderen mogen vanaf 08:15 uur het plein op.  Om 08:20 uur gaan de deuren open, zodat alle 
kinderen op tijd binnen kunnen zijn, nog even iets tegen de juf kunnen zeggen of rustig iets 
voor zichzelf te doen in de klas.  
Wij verwachten dan ook van alle kinderen dat ze op tijd op school zijn, zodat de juf ook echt 
om 08:30 uur kan beginnen.  
De school is verplicht om het te laat komen te registreren en actie te ondernemen als dit vaker 
voorkomt en bij frequent verzuim dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.  
 
Wij begrijpen natuurlijk dat het altijd een keer kan gebeuren dat een kind te laat komt. 
Wanneer in een periode van een jaar een kind 10 keer te laat komt, melden wij dit bij de 
leerplichtambtenaar. Wij sturen u een brief met een overzicht als kinderen 3 keer te laat zijn 
gekomen en wanneer dit 7 keer is gebeurd. Wij nodigen u in dat geval ook uit voor een gesprek 
op school om te kijken of wij iets kunnen doen. 
 
We vertrouwen erop dat uw kind voortaan op tijd zal zijn. 
 
Mochten er nog verdere vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de intern begeleider 
(Margreet Ruys) of de directeur van de school (Peter de Been). 
 
 
Hopelijk hebben wij u hiermee voldoende geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Peter de Been 
Directeur 
 

Data dat uw zoon/dochter te laat was: 

 

 

___________________  _______________________  __________________________ 



 
 
Datum  : 22-09-2021 
Onderwerp : Te laat komen 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) van ……………………………, 
 
  
Als een kind te laat op school komt, wordt de opstart van de les verstoord. Dit is vervelend 
voor de leerling die te laat komt, maar ook voor de leerkracht die al gestart is met de les.  
De lessen op school starten om 8.30 uur. 
 
Wij begrijpen dat het altijd een keer kan gebeuren dat een kind te laat komt. Wanneer in een 
periode van een jaar een kind 10 keer te laat komt, melden wij dit bij de leerplichtambtenaar. 
Wij sturen u een brief met een overzicht als kinderen 3 keer te laat zijn gekomen en wanneer 
dit 7 keer is gebeurd. Wij nodigen u in dat geval ook uit voor een gesprek op school om te 
kijken of wij iets kunnen doen. 
 
U heeft op (datum hier invullen) een brief gehad dat uw zoon of dochter 3 keer te laat was. 
Helaas heeft dit onvoldoende effect gehad. Zoals hierboven te lezen, melden wij veelvuldig te 
laat komen bij de leerplichtambtenaar.  
 
Op de volgende data is uw kind te laat op school gekomen: 
 
1. _______________________ 2. _______________________ 3. _______________________ 
4. _______________________ 5. _______________________ 6. _______________________ 
7. _______________________  
 
We nodigen u uit voor een gesprek op (graag overleg met Peter of Margreet). 
 
 
 
Hopelijk hebben wij u hiermee voldoende geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Peter de Been 
Directeur 
 



 

 
 
Datum  : 22-09-2021 
Onderwerp : Uitnodiging spreekuur leerplicht 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) van ……………………………, 
 
  
De leerplichtambtenaar houdt regelmatig spreekuur bij ons op school. Zij spreekt dan ouders 
en kinderen die opvallen door hun verzuim. U wordt uitgenodigd voor dit spreekuur ondat 
onze brieven van (data hier invullen) onvoldoende effect hebben gehad. Uw zoon/dochter is 
12 keer te laat gekomen.  
U wordt verwacht op (1 november 2022/13 december 2022/21 januari 2023/21 maart 2023) in 
de huiskamerklas op KC de Springplank.  
 
 
Op de volgende data is uw kind te laat op school gekomen: 
 
1. _______________________ 2. _______________________ 3. _______________________ 
4. _______________________ 5. _______________________ 6. _______________________ 
7. _______________________ 8. _______________________ 9. _______________________ 
10. _______________________ 
 
 
 
Hopelijk hebben wij u hiermee voldoende geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Peter de Been 
Directeur 
 


