
 

Protocol ‘te laat komen’ 
 
Doelen van dit protocol zijn: 
- werken binnen de regels van de Leerplichtwet (3-6-9-regeling) 
- voorkoming van verstoring van activiteiten tijdens de blokuren (van 10-12 uur en van  

14-16 uur) 
- eenduidige werkafspraken binnen school 
 
Onder “te laat komen” verstaan we bij leerlingen in het basispakket: later dan 8.00 uur op school komen 
op schooldagen die door De School zijn vastgesteld, overeenkomstig de (bijlage bij de) schoolgids. 
Onder “te laat komen” verstaan we bij leerlingen in het totaalpakket slechts: later dan de start van de 
blokuren (10-12 uur en 14-16 uur) op school komen op schooldagen.  
Onder ‘te laat komen’ verstaan we ook ouders die hun kind na 14.00 uur ophalen in geval het kind het 
basispakket volgt (is verstoring van blokuren). 

 

Basispakketleerlingen 

1. Als een leerling te laat op school verschijnt, vraagt de medewerker naar de reden van te laat komen 
(aan de ouder of aan het kind zelf indien hij alleen naar school is gekomen). 

2. Indien er sprake is van ongeoorloofd te laat komen, wijst de medewerker de ouder hierop en geeft 
daarbij aan dat de leerling op tijd op school moet zijn. 

3. De medeweker maakt een notitie van het te laat komen op het urenregistratieformulier (van het te 
laat komen, de tijd en de reden van te laat komen). 

4. Als het kind in de tienweekse periode meer dan 3x ongeoorloofd te laat komt, wordt dit extra 
besproken in het persoonlijk kringgesprek (pk) en opgenomen in de verslaglegging. Hierbij geeft 
de medewerker nogmaals aan dat de leerling op tijd op school moet zijn (wettelijke plicht in 
basispakket). Hierbij kan de mogelijkheid van het totaalpakket worden besproken. 

5. Indien in de volgende tienweekse periode opnieuw meer dan 3x ongeoorloofd te laat is gekomen, 
meldt de medewerker dit aan de directeur. 

6. De directeur nodigt de ouder uit voor een gesprek. In dit gesprek geeft de directeur aan dat er bij 
meer dan 9x ongeoorloofd te laat komen in drie periodes er melding wordt gedaan bij de 
leerplichtambtenaar. Dit gesprek wordt via e-mail bevestigd. 

 
 
Alle leerlingen 
 
Tijdens de bloktijden – dus tussen 10.00 en 12.00 en tussen 14.00 en 16.00 uur is er géén toegang tot de 
groepen. Dit betekent: 
7. Leerlingen die na 10.00 en na 14.00 uur arriveren op school, krijgen geen toegang en wordt 

gevraagd na 12.00 uur respectievelijk na 16.00 uur terug te komen. 
8. Het is niet toegestaan om leerlingen voor 12.00 uur of tussen 14.00 en 16.00 uur op te halen. 
9. Basispakketleerlingen die niet om 14.00 uur zijn opgehaald (= precieze tijd) moeten buiten de 

ruimte waar de groepsactiviteit is, wachten. Het is voor De School niet mogelijk om toezicht te 
garanderen. Ouders kunnen bij te laat ophalen hierop worden aangesproken. 

 
 
 
Vastgesteld door de Ouderschoolkring op 13 april 2011. 


