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Gedragscode m.b.t. verzuim
We willen weten waar je bent, want we dragen zorg voor je.
Uitgangspunt: Je bent zelf verantwoordelijk voor wat er in Magister staat. Wanneer er xA of xL in je
aanwezigheid op Magister staat betekent dit dat je afwezig respectievelijk te laat was. Je gaat nog
dezelfde dag of zo spoedig mogelijk naar de verzuimcoördinator toe om de reden van je absentie toe
te lichten. Doe je dit niet in een tijdsbestek van twee dagen, dan wordt xA of xL als onwettig gezien
en daar staan sancties tegenover.

1. Voor alle lessen geldt een verplichte aanwezigheid. Magister is hierin leidend.
2. Als je te laat komt (en je hebt geen te laat-pasje voor die tijd) ga je altijd langs de scanner en haal
je een briefje. Zonder briefje kom je de klas niet in. Regelmatig te laat komen heeft gevolgen.
Wanneer je meer dan 20 minuten te laat bent, wordt dit gezien als spijbelen.
3. Bij ziekte zorg je ervoor dat je bent afgemeld door je ouders, vóór 9 uur (bij 18+ mag je dit zelf
doen).
4. Absenties die van tevoren bekend zijn (bijv. tandarts, ortho, dokter, therapie, bezoek, rijles, werk
of sport) meld je vooraf bij de verzuimcoördinator.
5. Als je niet in de les kunt zijn vanwege schoolactiviteiten (MR, tutoring, schoolorkest, etc.), dan
overleg je dit vooraf met je docent.
6. Altijd geldt de regel; je gaat nooit eerder weg zonder je af te melden. Afmelden kan bij de
verzuimcoördinator*.
7. Korte lesdagen. Hierover hanteren wij de volgende procedure:
Eén uur les: Heb je maar één uur les dan mag je thuisblijven onder de volgende voorwaarden:
 Ouder/verzorger brengt school telefonisch op de hoogte (bij 18+ mag je dit zelf doen).
 Je bent zelf verantwoordelijk om gemiste lesstof/huiswerk in te halen.
 Als een leerling wegblijft zonder overleg, dan is hij/zij ongeoorloofd absent.
Twee of meer uur les: De leerling komt naar school, ongeacht de reisafstand en tussenuren.
Drie aaneengesloten tussenuren: overleg vooraf met je docent of je de les mag missen. Altijd
geldt de regel; je blijft of gaat nooit weg zonder je af te melden.
8. Verlof voor meeloopdagen en open dagen vraag je vooraf aan bij de decaan.
9. Bijzonder verlof (bijvoorbeeld i.v.m. een jubileum) vraag je vooraf aan bij de leerlingcoördinator,
teamleider of de directeur.
* Bij hun afwezigheid kun je ook langs de leerlingcoördinator, teamleider of administratie.
Kijk op de website voor de uitgebreide versie van de verzuimafspraken.

2 van 2

