
  

Laatkomersprotocol 2022-2023 

  

Als school vinden we het heel belangrijk dat leerlingen op tijd op school komen. Als een kind te laat 

komt mist het hierdoor de instructie van die dag. Ook stoort het de groep heel erg als de leerkracht 

steeds weer opnieuw moet beginnen met zijn of haar verhaal. Te laat komen valt dan ook onder 

ongeoorloofd verzuim.  

  

Iedere dag is de school om 08.15 uur geopend. De leerlingen zitten om 08.25 uur in de klas zodat de 

lessen om 08.30 uur kunnen starten. We willen de leertijd zo effectief mogelijk benutten.  

We spreken van te laat komen wanneer de leerling na 08.30 uur de klas in komt. Het is de 

verantwoordelijkheid van de ouder(s) dat het kind op tijd op school is. Daarmee bedoelen we in het 

schoolgebouw. Het is de verantwoordelijkheid van de leerkracht, op de dagen dat er geen inloop is, 

dat de leerling voor 08.30 uur in het lokaal is.  

  

De stappen worden als volgt genomen:  

Stap 1: De leerkracht maakt een melding in Parnassys wanneer de leerling te laat komt.  

Stap 2: Wanneer er sprake is van 3x te laat, en dit staat gemeld in Parnassys, zal de leerkracht de 

ouders uitnodigen voor een gesprek of telefonisch contact. Te laat komen = na 08.30 uur 

binnenkomen in de klas. Na het (telefoon)gesprek maak je een notitie bij de leerling in 

Parnassys met de reden(en) die ouders aandragen en wat zij eraan gaan doen om hun kind op 

tijd te laten komen. 

Stap 3: Als de leerling wederom 3x te laat is en dit staat gemeld in Parnassys, maakt de leerkracht 

een melding bij de directie. De directie nodigt de ouders uit voor een gesprek.  

Stap 4: Bij de eerstvolgende keer dat de leerling weer te laat is, zal de directie contact opnemen met 

de leerplichtambtenaar. Een gesprek en eventuele een boete kan dan het gevolg zijn.  
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