Protocol absentie
Te laat komen
Leerlingen die te laat zijn mogen alleen toegelaten worden in het lokaal met een te-laat
briefje.
De procedure is als volgt:
-

een leerling die te laat komt meldt zich bij de conciërge

-

de leerling krijgt van de conciërge een briefje mee en gaat met dat briefje naar de les

-

een leerling moet zich na de drie keer te laat komen om 8.00 uur bij de conciërge
melden

-

volgens de leerplichtwet geldt te laat komen als ongeoorloofd verzuim en wordt ook
als zodanig geteld in de leerling-administratie

-

een leerling die zich verslaapt en daardoor te laat komt verzuimt ongeoorloofd

Als een leerling meer dan 25 minuten te laat is, moet hij/zij dezelfde dag 1 lesuur nablijven bij
de schoolleiding.
Bij veelvuldig te laat komen wordt als volgt gehandeld:
-

bij 6 x te laat gedurende het schooljaar ontvangen de ouders een waarschuwingsbrief

-

bij 9 x te laat gedurende het schooljaar ontvangen de ouders een tweede
waarschuwingsbrief, de mentor neemt contact op met de ouders

-

bij 12 x te laat ontvangen de ouders een brief waarin wordt gemeld dat de leerling en
ouders bij 16 x te laat worden uitgenodigd voor een gesprek met de
leerplichtambtenaar op het stadhuis.

-

bij 16 x te laat ontvangen de ouders en de leerplichtambtenaar een brief en worden
de ouders en de leerling uitgenodigd op het stadhuis.
De leerling kan door de leerplichtambtenaar naar Bureau HALT worden
doorverwezen.

Ander verzuim
Ouders melden vóór 8.45 uur telefonisch dat hun zoon/dochter die dag noodzakelijk zal
moeten verzuimen i.v.m. dokter/tandarts/ziekte enz.
De conciërge maakt om 9.30 uur een ronde langs de lokalen om daadwerkelijk afwezigen te
controleren. Na de ronde belt de conciërge de ouders van leerlingen die zonder melding
ontbreken.
Docenten noteren afwezige leerlingen gedurende het lesuur in Magister. De conciërge
controleert de volgende ochtend of er de voorgaande lesdag leerlingen zijn weggegaan
zonder melding.
Als docenten/mentoren briefjes/telefoontjes van ouders over afwezigheid krijgen, laten ze die
dagelijks door de conciërge verwerken. Als een docent een leerling de les uitstuurt, wordt dit
door de docent verwerkt in de leerling-administratie.
Een leerling die tijdens de lesdag ziek naar huis gaat regelt dit via de teamleider, de
teamleider geeft dit door aan de conciërge die dit verwerkt in de leerling-administratie. Als
deze leerling weer naar school komt, neemt hij/zij een briefje van de ouders mee waarmee
zij hun kind hersteld melden.

De directeur en de coördinator ondersteuning en begeleiding (cob) krijgen één keer per 4
weken een verzuimoverzicht. Op grond van dit overzicht wordt de te ondernemen actie
bepaald. Er wordt contact opgenomen met de ouders. Leerlingen die veelvuldig verzuimen
kunnen met hun ouders worden opgeroepen voor een gesprek. Dit zal in principe door de
mentor gebeuren, Zo nodig wordt de teamleider ingeschakeld.
De mentor krijgt één keer per 4 weken een verzuimstaat, spreekt een leerling aan als er een
A (ongeoorloofd verzuim) op de lijst staat en meldt die leerling dat er alsnog een briefje aan
de mentor moet worden afgegeven (die het dan weer doorgeeft aan de conciërge). Blijkt er
sprake te zijn van spijbelen, dan neemt de mentor maatregelen in overleg met de teamleider.
Als een leerling zonder afbericht een dagdeel of langer afwezig is, worden de ouders z.s.m.
door de mentor op de hoogte gesteld. Weet een mentor met zekerheid dat verzuim
geoorloofd was, dan kan de mentor dat ook zelf doorgeven aan de conciërge.
Bij herhaling van ongeoorloofd verzuim, nadat hier al over gesproken is, wordt het verzuim
via de teamleider en cob gemeld bij de leerplichtambtenaar. In het Extern Advies Team
worden deze leerlingen besproken met de schoolarts en de leerplichtambtenaar.
Melding aan de leerplichtambtenaar
Wettelijk is de school verplicht ongeoorloofd verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar
als een leerling op drie achtereenvolgende dagen uren ongeoorloofd verzuimt, en als een
leerling 16 uur les- of praktijktijd ongeoorloofd verzuimt binnen vier weken. De school kan en
zal ook bij minder hoog verzuim via de coördinator ondersteuning en begeleiding de
leerplichtambtenaar inschakelen.
Ziekteverzuim
Veelvuldig ziekteverzuim kan duiden op problematiek. Als dit verzuim regelmatig plaatsvindt
kan de jeugdarts worden ingeschakeld door de coördinator ondersteuning en begeleiding.
Advies zal aan de jeugdarts worden gevraagd wanneer:
-

Een leerling drie keer of meer in één rapportperiode ziek wordt gemeld.
Wanneer een leerling meer dan 15 dagen aan een gesloten ziek is.
Wanneer een leerling meer dan 80 uur ziek is in één rapportperiode.
Wanneer school zorgen heeft over een leerling maar nog niet verzuimd zoals
hierboven is aangegeven.
Wanneer er vragen zijn over de belastbaarheid van een leerling.

Om er voor te zorgen dat het ziekteverzuim goed in beeld is krijgt de mentor elke maand een
overzicht van de hoeveelheid ziekmeldingen en het aantal uur dat een leerling ziek is
geweest. Bij ziekteverzuim zal er als volgt worden gehandeld.
-

-

De mentor zal de leerling op de hoogte brengen als hij of zij 2 keer ziek geweest is
binnen een rapportperiode.
Bij een derde ziekmelding zal de mentor naar huis bellen met de vraag of er een
duidelijk aanwijsbare reden was voor de ziekmeldingen. Er zal bij een derde
ziekmelding altijd advies gevraagd worden aan de jeugdarts of er wel of niet moet
worden opgeroepen. School geeft wel aan of school vindt dat dit nodig is. Bij een
duidelijk aanwijsbare oorzaak zal school aan de jeugdarts doorgeven dat zij oproepen
niet nodig acht. De jeugdarts kan echter altijd anders beslissen.
Bij ziekteverzuim van 40 uur zal er een ziekteverzuim brief naar ouders/verzorgers
worden gestuurd.
Bij 60 uur ziekteverzuim zal er een gesprek met ouders/verzorgers en mentor plaats
vinden over het verzuim. Er kan bij zorgen of vragen omtrent het ziekteverzuim
beroep worden gedaan op de jeugdarts.

-

Bij 80 uur ziekteverzuim zal er altijd een aanmelding gedaan worden bij de jeugdarts
voor oproepen.

Aanvraag extra verlof
Als ouders een aanvraag doen voor extra verlof voor hun zoon/dochter, wordt dat verzoek
behandeld door de directeur.

