Verzuimbeleid
Procedure bij ongeoorloofd verzuim
 Ongeoorloofd verzuim is het zonder toestemming niet aanwezig zijn tijdens een verplicht lesuur. Ieder lesuur
ongeoorloofd afwezig zijn wordt geteld als 1x ongeoorloofd verzuim.
 Docenten vermelden verzuim in Magister. Bij ongeoorloofd verzuim wordt de afkorting ON zichtbaar.
 De dag na het ongeoorloofd verzuim wordt telefonisch contact opgenomen met ouders om naar de reden
van verzuim te vragen. Ouders worden op deze manier op de hoogte gesteld van het verzuim.
 Bij geen geldige reden van verzuim dient de leerling zich twee ochtenden om 8.00 uur te melden. Deze
verplichting tot melden wordt via de Magister app aan de leerling kenbaar gemaakt.
 Bij ca. 5x ongeoorloofd verzuim krijgen de mentor en coördinator een melding van het leerlingenbureau. De
mentor gaat in gesprek met de leerling om verdere herhaling te voorkomen.
 Vanaf ca. 10x ongeoorloofd verzuim vindt er een gesprek plaats met leerling, ouders, mentor en eventueel
coördinator/teamleider. Afhankelijk van de situatie krijgt leerplicht een melding van het verzuim.
 Bij 16x ongeoorloofd verzuim binnen 4 (school)weken of twee opeenvolgende dagen volledig ongeoorloofd
verzuimen is het wettelijk verplicht leerplicht op de hoogte te stellen van het verzuim. Dit wordt door het
leerlingenbureau verzorgd in overleg met de coördinator van de betreffende afdeling. De mentor en ouders
worden van deze melding op de hoogte gesteld.
o Ouders zullen bij frequent verzuim door de leerplichtambtenaar worden uitgenodigd voor een gesprek.
 Na het gesprek met leerplicht wordt ieder verder verzuim gemeld bij de leerplicht welke verder actie
ondernemen.

Procedure bij langdurig of frequent ziekteverzuim
Er is sprake van langdurig of frequent ziekteverzuim als een leerling langer dan twee weken aansluitend afgemeld
wordt wegens ziekte of meer dan vier keer per jaar voor een kortere tijd wordt ziek gemeld.
 De mentor neemt contact op met ouders en informeert naar de reden van verzuim en maakt afspraken over
het hervatten van het schoolbezoek. Middels een notitie in Magister worden docenten en coördinator op de
hoogte gesteld van het vervolg.
 De coördinator wordt door de mentor geïnformeerd indien de gemaakte afspraken niet worden nagekomen.
De coördinator brengt de schoolarts op de hoogte en verwijst de leerling naar de schoolarts.
 De schoolarts roept de leerling op voor een gesprek met als insteek advisering van ouders en leerling om een
voorspoedig herstel en terugkeer naar school te bewerkstelligen. Inhoudelijk zal er geen vertrouwelijke
informatie worden verstrekt aan de coördinator, maar wordt een advies gegeven mbt geoorloofd dan wel
ongeoorloofd verzuim. Dit advies zal kenbaar worden gemaakt aan de desbetreffende leerling en ouders Bij
ongeoorloofd verzuim zal de coördinator melding doen bij de leerplichtambtenaar.
 Na twee keer niet verschijnen bij de schoolarts wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld welke een gesprek
voert met leerling en ouders.

Opmerkingen
 Bij (herhaaldelijk) verzuim worden ouders iedere keer telefonisch op de hoogte gesteld.
 Uiteraard dient in alle gevallen naar de leerling specifieke situatie gekeken te worden en hier het handelen
op aan te passen.
 Bovenstaande regeling geldt tevens voor 18+ leerlingen.

