
Verzuimregeling schooljaar 

VERZUIMREGELING 

Voor de leerplicht is er geen verschil tussen te laat en ongeoorloofd absent. 
Beide worden gezien als verzuim. Als leerling ben je wettelijk verplicht om 
naar school te gaan, de lessen te volgen en aan les vervangende activiteiten 
deel te nemen. Binnen school wordt er wel verschil gemaakt tussen te laat en 
ongeoorloofd absent. 

Te laat: 

1-2 x te laat: waarschuwing.

Na de derde, vierde en vijfde keer etc. te laat moet de je volgende ochtend om 
07.45 uur bij de conciërge melden voor corvee. 

Indien je je niet meldt zoals afgesproken, moet je dubbel terugkomen. Als je al 
dubbel moest terugkomen en je hebt je weer niet gemeld, volgt een vierkant 
rooster van 08.00 uur tot 16.45 uur. Je moet je hiervoor dan melden bij de collega’s 
in de mediatheek om 08.00 uur én na afloop van de lessen. Om 16.00 uur meld je je 
bij de afdelingsleider. 

Geoorloofd absent: 

Zoals vermeld in de schoolregels, melden je ouders/verzorgers je je bij ziekte tussen 
7.30 uur en 8.10 uur ziek. Dit kan alleen uitsluitend telefonisch, 015-8000000. 
Bezoeken aan de tandarts, fysiotherapeut of andere specialisten worden vooraf gemeld. 

Achteraf melden telt niet. Repetities haal je dezelfde dag nog in. 

Deze tijdige melding aan de verzuimcoördinator kan uitsluitend met een briefje, 
ondertekend door ouder/verzorger. 

Ongeoorloofd absent: 

Ben je niet afwezig gemeld en niet aanwezig, dan sta je die dag als ongeoorloofd 
afwezig gemeld. Je bent zelf verantwoordelijk om de gemiste stof in te halen. Na elk 
verzuim worden de ouders via de administratie op de hoogte gebracht. Na drie 
verzuimuren volgt een officieel gesprek met de mentor. Na zes verzuimuren volgt een 
officieel gesprek met de ouders en de afdelingsleider. De afdelingsleider zal bij 
herhaaldelijk verzuim sancties opleggen aan de leerling. 

Elke toets die je mist door ongeoorloofde absentie wordt becijferd met een 1,0. 

Wettelijke Meldingen: 

Bij 6 x te laat en/of ongeoorloofd verzuim: brief vanuit school via 
email.  

Bij 9 x te laat en/of ongeoorloofd verzuim: melding bij leerplicht. 

De leerling heeft de plicht zelf Magister te controleren of hij/zij ongeoorloofd 
afwezig staat. Is de melding onjuist, dan moet de leerling zich direct melden 
bij de verzuimcoördinator, mevrouw Van Spronsen (bij de administratie).  
Na drie dagen is een melding in Magister definitief. 

In schooljaar 2022-2023 wordt het verzuimprotocol herzien


