
 

Regels verzuim schooljaar 2019-2020 

Omdat we weten dat veelvuldige absentie en schoolverzuim makkelijk kunnen leiden tot slechte 

schoolprestaties en schooluitval hechten wij veel waarde aan heldere regels ten aanzien van 

presentie en op tijd komen. 

Voor alle duidelijkheid zetten we hieronder nog eens de regels voor de leerlingen op een rijtje. 

Als je te laat komt: 

- Je meldt je bij de conciërge en krijgt een bewijs voor toelating in de les.  

- De volgende dag meld je je om 7.45 uur in lokaal 126. Je blijft daar tot de eerste bel gaat.  

- Als je vindt dat je een geldige reden hebt voor het te laat komen, meld je dat diezelfde dag bij 

mevrouw Jansen om te bespreken of je je de volgende dag moet melden. 

- Als het melden de volgende dag niet goed uitkomt, ga je op de dag waarop je te laat kwam bij 

mevrouw Jansen langs om dit met haar te bespreken.  

- Als je vaak te laat komt, neemt je mentor contact op met je ouders. Als dit geen effect heeft, 

volgt er een gesprek met de verzuimcoördinator. Gaat het dan nog niet beter, dan komt je 

afdelingsleider in beeld. Die neemt dan verdere maatregelen. Blijf je dan nog te laat komen, 

word je bij de leerplichtambtenaar aangemeld. 

Als je absent bent: 

- Als je ziek bent, belt een ouder/verzorger vóór 8.00 uur naar school om je officieel ziek te 

melden. Als je langer ziek bent moet je elke dag telefonisch ziek gemeld worden. 

- Als je weer beter bent, lever je binnen één week een door ouder/verzorger ondertekend 

formulier ‘Melding van afwezigheid’ in. Gebeurt dit niet binnen een week, worden de uren op 

ongeoorloofd gezet.    

- Als je niet door je ouder/verzorger officieel absent bent verklaard, is er sprake van 

onrechtmatige afwezigheid. Elke week controleert je mentor of hier sprake van is. Je zult 

onrechtmatig gemiste uren dubbel moeten inhalen in lokaal 126, voor of na schooltijd. 

- Als je vaak absent bent, voert je mentor een verzuimgesprek met jou en neemt je mentor 

contact op met je ouders. Houdt het verzuim aan, volgt er een gesprek met de 

verzuimcoördinator/leerlingcoördinator. 

- Levert ook deze maatregel niet het gewenste resultaat op, volgt er een gesprek met je 

afdelingsleider die je in aanwezigheid van een van je ouders/verzorgers een “vierkant rooster” 

kan geven, d.w.z. dat je elke dag van 8.15 tot 16.00 uur op school bent gedurende een bepaalde 

periode. 



- Als dit geen effect heeft, word je bij de leerplichtambtenaar aangemeld. Leerlingen die 18 jaar 

of ouder zijn komen op gesprek bij de directeur. 

- Wanneer je door ziekte een toets mist, meld je dit op een absentieverklaring. Wanneer je meer 

dan 1 toets hebt gemist per toetsperiode meld je je bij je afdelingsleider (zie hiervoor ook het 

examenreglement). 

Als je ziek wordt op school: 

- Je meldt je bij mevrouw Jansen in lokaal 126. Je krijgt een formulier mee met de paraaf van 

mevrouw Jansen. Zonder dit formulier mag je het gebouw niet verlaten. Doe je dat wel, dan 

beschouwen we je afwezigheid als onrechtmatig. Als je mevrouw Jansen niet kunt vinden, meldt 

je je af bij een afdelingscoördinator in lokaal 226 / 227   

- Op de dag dat je weer naar school komt, lever je een door ouder/verzorger ondertekend 

formulier ‘Melding van afwezigheid’ in. Gebeurt dit niet, worden de uren op ongeoorloofd gezet. 

Dit briefje moet binnen één week zijn ingeleverd. 

Absenties die vooraf bekend zijn: 

- Afspraken met de tandarts, orthodontist, therapeut etc. dienen buiten schooltijd te worden 

gemaakt. Is dit door omstandigheden niet mogelijk, moet de afspraak vooraf worden gemeld 

door middel van het inleveren van een door ouder/verzorger ondertekend formulier ‘Melding 

van afwezigheid’. 

- Houd er rekening mee dat bij (spoed)afspraken om een bewijs van de afspraak kan worden 

gevraagd.    

- Afspraken die achteraf pas worden gemeld, worden als onrechtmatige afwezigheid beschouwd.  

Als een docent je uit de les stuurt: 

- Je meldt je bij mevr. Jansen in lokaal 126. Je krijgt een “eruit-formulier” en vult dit in. De rest 

van het lesuur blijf je in lokaal 126, je werkt daar aan je schoolwerk. Aan het einde van het uur 

ga je met het formulier terug naar de vakdocent. Deze bepaalt hoe het verder gaat. Het 

formulier gaat naar je mentor.  

- Als je er vaak wordt uitgestuurd, neemt je mentor contact op met je ouders. Als dat niet helpt, 

volgt er een gesprek met de afdelingsleider die verdere maatregelen neemt. 

 

Voor leerlingen van 18 jaar en ouder gelden deze regels ook. Alleen wanneer je met de 

verzuimcoördinator afspraken hebt gemaakt, mag je je eigen absentiebriefje tekenen. Je ouders 

zullen daarvan op de hoogte worden gesteld. 



In geval van afwezigheid van mevrouw Jansen ga je naar je naar de afdelingscoördinator in lokaal 

226/227.  

In Magister kunt u steeds de actuele stand van zaken zien. Wij bespreken de regels op school in de 

mentorles en verzoeken u er ook thuis aandacht aan te besteden. Een goede samenwerking tussen 

ouders/verzorgers en school is hierin erg belangrijk.                                                                                              

Wij vertrouwen erop dat u er met ons op toe zult zien dat uw zoon/dochter dit schooljaar (op tijd) in 

de les zal zijn.   


