Verzuim en te laat komen
2020-2021
Voor een zorgvuldige afhandeling van geregistreerd verzuim en te laat komen, is het noodzakelijk dat
de melding van het verzuim op de juiste wijze plaats vindt. In dit protocol staat beschreven op welke
wijze deze melding dient te gebeuren en op welke wijze verzuim en te laat komen wordt
afgehandeld.

Te laat komen
1. Wat te doen bij te laat komen
•
•
•

Een leerling die te laat komt (tot 20 minuten) gaat direct naar de les. De docent noteert in
magister TL. De leerling meldt zich de volgende ochtend om 08.00 uur bij de receptie.
Een leerling die 20 minuten na aanvang van de les te laat komt, heeft geen toegang meer tot die
les en gaat direct naar 007. Dit lesuur moet dubbel worden ingehaald in het nablijflokaal.
Indien een leerling van mening is dat hij of zij buiten zijn of haar schuld te laat is, dan meldt de
leerling dit na de lessen bij de teamleider. Deze beoordeelt of er daadwerkelijk sprake is van een
geldige reden voor het te laat komen en haalt OV of TL eventueel weg.

2. Afhandeling te laat komen
•
•
•
•
•

Als een leerling zonder geldige reden te laat komt, moet hij zich de volgende dag om 08.00 uur
melden bij de receptie.
Indien een leerling zich niet om 08.00 uur gemeld heeft, moet hij diezelfde dag 1 lesuur inhalen
in het nablijflokaal.
Elke keer dat een leerling te laat komt, wordt de leerling door de mentor aangesproken.
Indien er sprake is van 6 keer te laat komen in 4 weken, worden ouders/verzorgers door de
mentor op de hoogte gesteld en eventueel uitgenodigd voor een gesprek . De mentor maakt
hiervan een notitie in Magister.
Vanaf 9 keer te laat komen in 4 weken, informeren we de leerplichtambtenaar. Te laat komen
zonder geldige reden is namelijk wettelijk een vorm van ongeoorloofd verzuim. De
ouders/verzorgers worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Verzuim
1. Melding van verzuim
•

Als een leerling wegens ziekte de school niet kan bezoeken, dient de ouder/verzorger de school
daarvan op de eerste ziektedag zo vroeg mogelijk telefonisch in kennis te stellen. Tevens geeft de
ouder bij deze melding de datum aan wanneer vermoedelijk de leerling weer hersteld zal zijn en
de lessen zal hervatten. Mocht de leerling op die datum nog ziek blijken te zijn en niet in staat
om de lessen te kunnen hervatten, dan meldt de ouder/verzorger, dat die dag telefonisch voor
aanvang van de lessen aan de school.

•

Een leerling die op school ziek wordt of die een zeer dringende reden heeft de school te verlaten,
vraagt daarvoor toestemming aan een medewerker van lokaal 007. De medewerker probeert de
ouders/verzorgers telefonisch te bereiken, alvorens de leerling naar huis te laten gaan.

•

Bij toekomstig bezoek aan tandarts, ziekenhuis, huisarts en dergelijke voldoet het vooraf laten
zien van de afsprakenkaart of een telefonische melding vooraf door ouders/verzorgers.

2. Afhandeling van verzuim
•

Verzuim waarvoor we binnen de gestelde termijn geen telefonisch of schriftelijk bericht
ontvangen hebben, wordt beschouwd als ongeoorloofd verzuim. Omdat dit een ernstige zaak is,
belt de administratie naar de ouders van leerlingen die de eerste drie uren ongeoorloofd
verzuimen. De gemiste uren moeten dubbel ingehaald worden. Indien er sprake is van veelvuldig
verzuim, dan nodigt de mentor de leerling en zijn ouders/verzorgers uit voor een gesprek.

Bij verzuim van 7 tot 8 uur of meer in een periode van 4 weken ontvangen de ouders een
waarschuwingsbrief, waarin erop wordt gewezen, dat de leerling bij 9 uur of meer (OV +TL) zal
worden opgeroepen voor het spreekuur van de leerplichtambtenaar op school. Bij een verzuim vanaf
12 of meer (OV +TL) zal de school het verzuim melden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) . Het
kan zijn dat de leerplichtambtenaar leerlingen zonder vooraankondiging uit de klas haalt voor een
gesprek. Het is daarom belangrijk dat de ouders het verzuim van hun kind in Magister goed
bijhouden.
De school stelt de ouders/verzorgers schriftelijk in kennis voordat een leerling gemeld wordt bij de
leerplichtambtenaar op het stadsdeelkantoor.
De school is ook verplicht verzuim te melden bij wanneer een leerling: een combinatie van
ongeoorloofd verzuim en te laat komen van 16 lesuren heeft in 4 weken of ongeoorloofd heeft
verzuimd aansluitend aan een vakantieperiode .
De leerplichtambtenaar nodigt dan de ouders/verzorgers schriftelijk uit voor een gesprek op het
stadsdeelkantoor.
Indien deze maatregelen geen effect sorteren kunnen leerlingen die blijvend ongeoorloofd
verzuimen of te laat komen, doorverwezen worden naar Justitie en wordt er overgaan tot opmaak
van proces-verbaal.

