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Verzuim afspraken - Leerlingen
Algemeen
-

-

Als er op je rooster staat dat je les hebt, ben je in de les aanwezig. Magister is leidend.
Absenties die van tevoren bekend zijn (bijv. tandarts, ortho, dokter, therapie, bezoek, rijles,
werk of sport) geef je vòòr de afwezigheid door aan de verzuimcoördinator. De school wil
daarbij benadrukken dat deze activiteiten in principe niet tijdens de lessen (ook
gymnastieklessen, disciplineklas, etc.) gepland worden.
Als je niet in de les kunt zijn vanwege activiteiten (MR, tutoring, schoolorkest, etc.) dan
overleg je dit vooraf met je docent. De docent kan hier toestemming voor geven.
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 resp. te laat was en dat we daar
de reden niet van weten. Je gaat nog dezelfde dag of zo spoedig mogelijk naar de
verzuimcoördinator toe om dit te bespreken. Doe je dat niet, dan geldt de afwezigheid of het
te laat zijn als ongeoorloofd.

Ziekte
-

-

Als je ’s ochtends niet naar school komt vanwege ziekte melden je ouders/verzorgers je
vóór 9.00 af. Dit kan telefonisch of via het formulier op internet.
School controleert elke ochtend steekproefsgewijs een aantal afmeldingen.
Als je tijdens de schooldag ziek naar huis gaat, ga je altijd langs de verzuimcoördinator om
je ziek te melden. Is hij er niet? Dan ga je langs de verzuimcoördinator*. Je gaat nooit weg
zonder je af te melden.
Als je vaak ziek bent, is het mogelijk dat de schoolarts ingeschakeld wordt. Die kijkt samen
met jou wat school van jou kan verwachten. Zie Algemene informatie verderop.

Te laat
-

-

Als je te laat komt haal je een te laat-briefje, tenzij je een te laat-pasje hebt voor die tijd. Je
gaat langs de balie en haalt je pasje langs de scanner. Zonder briefje kom je de klas niet in.
Wanneer je meer dan 20 minuten te laat bent, wordt dit gezien als spijbelen.
Bij 3 x te laat binnen 4 weken kom je een uur na. Ben je vaker dan 5 x te laat binnen 4 weken
kom je twee uur na en worden je ouders op de hoogte gesteld. Nog steeds te vaak te laat?
Dan volgt er een waarschuwingsgesprek. Indien nodig wordt je doorgestuurd naar de
leerplichtambtenaar.

Spijbelen
-

Gespijbelde uren haal je altijd in. Voor ieder gespijbeld uur kom je 3 uur na.
Bij 5 uur spijbelen in 4 weken wordt je doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar voor een
preventief gesprek en worden je ouders op de hoogte gesteld.
Bij 9 uur spijbelen in 4 weken wordt je gemeld bij DUO en kun je een Halt-straf of proces
verbaal krijgen.
Bij meer dan 16 uur spijbelen in 4 weken kun je ook voor één of meer dagen geschorst
worden. Na driemaal schorsing is de volgende maatregel verwijdering van school. Ben je 18+
dan kan er een contract met je worden opgesteld.
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Korte lesdagen
In sommige lesweken komt het voor dat leerlingen maar één of twee uur les hebben als
gevolg van bijzondere activiteiten, excursies of zieke docenten. Er blijkt soms wat
onduidelijkheid te zijn over het wel of niet naar school komen als een leerling een korte
lesdag heeft. Hierover hanteren wij de volgende procedure:
-

-

Eén uur les: Heb je maar één uur les dan mag je thuisblijven onder de volgende
voorwaarden:
 Ouder(s) en/of verzorger(s) brengen school (telefonisch of per mail) op de hoogte.
 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.
In bijzondere gevallen kun je in overleg met de leerlingcoördinator of teamleider.

Verlofaanvragen
-

-

Bij bijzondere omstandigheden kunnen je ouders verlof aanvragen (bijv. buitenschoolse
activiteiten, jubilea of extra vakantiedagen). Verlofaanvragen gaan via de leerlingcoördinator,
teamleider of directeur. Dit kan via het website formulier, telefonisch of via de mail.
Verlof voor meeloopdagen en open dagen: bij de decaan of verzuimcoördinator kun je een
formulier halen. Achteraf lever je dit formulier in bij de verzuimcoördinator. Zie Algemene
informatie verderop.

* Bij afwezigheid kun je ook langs de leerlingcoördinator, teamleider of administratie.
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Algemene informatie

Vrij vragen voor open dagen en meeloopdagen (bovenbouw havo en vwo). Open dagen en
meeloopdagen zijn er om een beter beeld te krijgen van een studie. Je krijgt een indruk
van de sfeer, het gebouw, de omgeving en de studenten. Daarnaast krijg je informatie en
kun je vragen stellen over de desbetreffende opleiding.
Procedure vrij vragen: Voor een open dag of meeloopdag (studie of beroep) kan het
voorkomen dat je vrij moet hebben van school. Leerlingen regelen dit zelf als volgt:
1. Je checkt of je die dag belangrijke lessen of toetsen hebt. Je bent zelf verantwoordelijk
voor gemiste lessen of toetsen. Maak vooraf al afspraken met de betreffende docenten en
geef aan dat jij er dan niet zal zijn.
2. Haal een open dag/meeloopdag formulier op bij het decanaat of de verzuimcoördinator.
3. Lever het formulier na je bezoek (helemaal compleet) in bij de verzuimcoördinator.
Per schooljaar kan (onder lestijd) een drietal van dit soort bezoeken worden afgelegd. Wil je
meer bezoeken afleggen, dan heb je een handtekening nodig van je ouders.

Lange reistijd? Dan kom je misschien in aanmerking voor een eerder weg-pasje. Wanneer
je voor 7 uur moet vertrekken om op tijd te zijn voor het eerste uur, kun je een pasje krijgen.
Ook als je later dan 17:30 uur thuiskomt na het 8e uur kun je dit pasje aanvragen. De reistijd
wordt bepaald aan de hand van de website 9292ov.nl.

18 geworden? Gefeliciteerd! De regels blijven echter hetzelfde. Het enige wat verandert is
dat je jezelf nu mag afmelden bij ziekte. Daarnaast moet je je ouders toestemming geven,
voordat zij jouw gegevens in Magister kunnen bekijken.

Preventief spreekuur van de leerplichtambtenaar. Wat is dat? Wanneer je veel afwezig bent
kun je worden aangemeld voor het spreekuur van de leerplichtambtenaar. Die bekijkt samen
met jou je afwezigheid en de reden hiervan. De leerplichtambtenaar maakt een verslag
hiervan dat de school ook krijgt. Wanneer het nodig is krijg je een eerste waarschuwing, met
daarbij aangegeven wat de gevolgen zijn als je verzuim doorgaat (proces verbaal of Haltstraf). Het doel is om jou op school te houden.

Het spreekuur van de schoolarts. Wat is dat? Bij hoog of opvallend ziekteverzuim kan de
school de schoolarts inschakelen. Die bespreekt samen met de leerling (en ouders) de reden
van verzuim. Indien nodig kan de schoolarts ook contact opnemen met de betrokken
arts(en). De schoolarts adviseert de school en/of ouders omtrent de schoolgang van de
leerling.

4 van 5

BIJLAGE:

Sancties Gomarus College (2016-2017)
Te laat
3 keer te laat binnen 4 weken;
5 keer te laat binnen 4 weken;
6 keer en meer;
Bij aanhoudend te laat;

1 uur nablijven
2 uur nablijven - ouders op de hoogte
3 uur nablijven – waarschuwingsgesprek leerplicht – ouders
op de hoogte
DUO melding – ouders op de hoogte

Verwijderd
1 en 2 keer verwijderd;
3 keer verwijderd;
4 keer verwijderd;

1 uur nablijven
2 uur nablijven – gesprek met ouders
2 uur nablijven – gesprek met ouders

Ongeoorloofd absent
1 uur ongeoorloofd absent (oa);
3 uur oa in 4 weken;
5 uur oa in 4 weken;
9 uur oa in 4 weken;
16 uur en meer oa in 4 weken;

3 uur strafklas
Strafklas – ouders op de hoogte
Waarschuwingsgesprek leerplicht – gesprek met ouders –
strafklas
DUO melding – strafklas
Schorsing – 18+ contract
Eerste schorsing; 1 dag
Tweede schorsing; 2 dagen en melding aan de inspectie
Derde schorsing; 1 week en melding aan de inspectie
Verwijdering van school behoort tot de mogelijkheden
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