Richtlijnen verzuim 2019-2020
Te laat
Te laat komen = De volgende lesdag melden, voor 8 uur. In geval van geoorloofde afwezigheid, ziekte
of bij de eerste twee lesuren vrij of gym op een externe locatie mag je je de daarop volgende lesdag
melden.
Te laat komen en pasje vergeten = 1 uur nakomen + melden voor 8 uur. NB ook wanneer een leerling
geoorloofd te laat is maar geen schoolpas bij zich heeft komt de leerling hier 1 uur voor na.
Niet gemeld = Dan 2 lesdagen melden voor 8.00 uur
Wederom niet melden = 2x keer niet gemeld wordt doorgegeven aan de afdelingsleider.
Afdelingsleider bepaalt de strafmaatregel.
Meervoudig ongeoorloofd verzuim
3x verzuim (te laat en/of spijbelen) = Mentor spreekt leerling aan op verzuimgedrag en geeft
hem/haar een waarschuwing + opmerking in Magister.
6x verzuim (te laat en/of spijbelen) = Afdelingsleider spreekt leerling aan op verzuimgedrag en geeft
hem/haar een waarschuwing + opmerking in Magister.
9x verzuim (te laat en/of spijbelen) = leerling wordt aangemeld bij Leerlicht en uitgenodigd voor een
preventief gesprek met Leerplicht op school. N.B. aanmelding kan niet worden uitgesteld door
bijzondere omstandigheden. Er kunnen na aanmelding pas afwijkende afspraken worden gemaakt
door de afdelingsleiders.
12x verzuim (te laat en/of spijbelen) of meer = leerling wordt aangemeld bij Leerplicht en uitgenodigd
voor een officieel waarschuwingsgesprek met Leerplicht op het gemeentehuis.
Bij aanhoudend verzuim worden er door Leerplicht sanctie opgelegd
Verwijderd uit les/van school
Verwijderd = straf en uitvoering door betreffende docent.
3x verwijderd of meer = Afdelingsleider bepaalt zelf de strafmaatregel + opmerking in Magister.
Nakomlokaal
Nakom-lokaal is alleen op maandag, woensdag en vrijdag.
Altijd na laatste les. Niet voor schooltijd, in pauzes of tussenuren.
Niet geweest in nakom-lokaal = Meldpunt zoekt leerling nogmaals op om nieuwe nakomafspraak te
maken.
Wederom niet geweest in nakom-lokaal = Afdelingsleider spreekt leerling aan en maakt duidelijke
afspraken over nieuwe nakomafspraak en leerling moet 2 uur extra nakomen.
Ziek
Leerlingen die langere tijd ziek zijn dienen bij schoolarts te worden aangemeld. Wanneer? Als een
leerling
- 7 aaneengesloten dagen ziek is
- meer dan 50 lesuren of meer ziek is
Meldpunt bepaalt in overleg met de zorgcoördinator en schoolarts of aanmelding op dat moment
noodzakelijk is.
De mentor dient contact met ouder/verzorger op te nemen om:
- reden te verifiëren
- betrokkenheid van school laten blijken
- afspraak rond begeleiding te maken
Bij vermoedelijk ongeoorloofd verzuim kan school een melding maken bij Leerplicht.

