
Voor leerplichtige en kwalificatieplichtige jeugdigen geldt: er is sprake van ongeoorloofd verzuim als de school niet door de 
leerling geregeld wordt bezocht. Elk schoolverzuim van meer dan 1/8 deel van de lestijd gedurende vier weken of meer dan 
drie achtereenvolgende dagen (in de praktijk drie schooldagen) wordt volgens de wet door de school direct gemeld aan de 
leerplichtambtenaar. Kortdurend verzuim kan ook worden gemeld, maar mag volgens de leerplichtwet ook door de school worden 
afgehandeld. 

Datum melding

Gegevens leerling
achternaam:         eerste voornaam en overige voorletters:                M /      V
(Gebruik de namen en voorletters zoals opgenomen in het bevolkingsregister)
adres:         postcode:          plaats:        
geboortedatum:         persoonsgebonden nummer:         
klas/groep:
telefoon:
email:

Gegevens school
school: locatie:
adres: postcode:   plaats:
contactpersoon:
telefoon: email: 

Verzuimperiode
(graag de exacte data (uren) of een verzuimuitdraai met verklaring van de gebruikte codes)
Datum/uren/te laat afwezig zonder geldige reden:   Reden verzuim:

(Eventuele verdere informatie graag als bijlage meesturen)

Meldingsformulier (vermoedelijk)  
ongeoorloofd schoolverzuim
(Artikel 21 van de Leerplichtwet 1969)

Dit formulier dient door de 
aanvrager te worden ingevuld
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4.01



Graag een korte beschrijving van de problematiek van de leerling:

Wat heeft de school tot nu toe aan begeleiding geboden?

Is de leerling besproken in het ZAT?
 JA       NEE

Is er contact geweest met hulpverleningsinstanties? 
Zo ja, graag naam en telefoonnummer contactpersoon vermelden:

Ondertekening
Naam ondertekenaar :
Functie ondertekenaar :
datum:                       handtekening:            

(Eventuele verdere informatie graag als bijlage meesturen)
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Meldingsformulier (vermoedelijk)  
ongeoorloofd schoolverzuim
(Artikel 21 van de Leerplichtwet 1969)

Dit formulier dient door de 
aanvrager te worden ingevuld

4.01

Inleveren
De aanvraag kan ter behandeling worden aangeboden aan de leerplichtambtenaar.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de leerplichtambtenaar.
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