
Beknopt verzuimprotocol voor ouder(s)/verzorger(s) 

 

Afwezigheid door ziekte 

1. Ouder(s)/verzorger(s) melden de leerlingen op de eerste ziektedag voor 08.00 uur aan de receptie 
via  070-3089887. 

2. Zodra de leerling weer terugkomt op school, levert hij/zij (in de brievenbus) naast de receptie een 
ondertekend briefje van ouder(s)/verzorger(s) in waarop de reden en duur van de afwezigheid staan 
vermeld. Zonder ondertekend briefje blijft de melding op Ongeoorloofd Afwezig (OA) staan. 

3. Leerlingen die vaak (drie ziekmeldingen in twee maanden of meer dan 10 schooldagen 
aaneengesloten) verzuimen vanwege ziekte worden aangemeld bij onze zorgafdeling. Deze afdeling 
kan voor advies contact opnemen met de GGD/JGZ. 

4. Bij (repeterende) ziekmeldingen op andere momenten dan tijdens de reguliere lessen zoals bij 
toetsen, herkansingen, Po’s, persoonlijke presentaties en/of in de toetsweek bepaalt de 
afdelingscoördinator of het verzuim geoorloofd is. De afdelingscoördinator beslist ook of de leerling 
het gemiste schoolwerk mag inhalen of herkansen.  

5. Wordt de leerling tijdens een schooldag ziek dan meldt hij/zij dat persoonlijk bij de receptie voordat 
hij/zij naar huis gaat. 

6. Is een leerling 3 dagen achter elkaar ziek, dan zal een medewerker van de school met de ouders 
contact opnemen. 

 
Afwezigheid vanwege een afspraak 

 
1. Wij gaan er vanuit dat een afspraak bij de huisarts, tandarts, orthodontist, specialist, auto-

/brommer-/scooterrijlessen, certificaten e.d. zo veel mogelijk buiten schooltijd wordt gepland. 
2. Uiteraard maken we een uitzondering voor een onvoorziene en acute afspraak, maar we gaan er 

vanuit dat ook dit zo veel mogelijk buiten de lesuren wordt gepland. 
3. Het is niet toegestaan voorziene halfjaarlijkse of periodieke controles en/of afspraken e.d. in een 

toetsweek te plannen. 
4. Absentiekaarten worden in de brievenbus bij het servicepunt ingeleverd.  

 
Ongeoorloofd te laat 
 

1. Leerlingen die ongeoorloofd te laat zijn moeten bij de receptie een te laat-briefje halen. 
2. De receptie en/of verzuimmedewerkers bepalen of een leerling te laat is. 
3. Dit briefje overhandigt de leerling vervolgens aan de docent bij binnenkomst in het lokaal of 

domein. 
4. Indien de leerling 3 keer geen geldige reden heeft voor het te laat komen, dan dient hij/zij zich de 

volgende schooldag (tenzij anders vermeld) met zijn/haar leerlingpasje om 07.30 uur op school te 
melden, ongeacht het tijdstip van zijn/haar eerste les. 

5. Verzuimt de leerling zich om 07.30 uur te melden, dan moet hij/zij dubbele uren ( in de middag) 
terugkomen en zich de volgende dag om 07.30 uur melden. 

6. Bij 3 keer te laat wordt er contact door de mentor opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s). 
7. Bij 6 keer te laat ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) een brief van school. 
8. Bij 9 keer te laat komen wordt de leerling gemeld bij het Verzuimloket van Dienst Uitvoering 

Onderwijs (DUO) en stellen we de Leerplichtambtenaar op de hoogte. Via een brief stellen we de 
ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte van deze melding. 
 



 
 

 

 


