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Schoolmaatregelen bij Te laat komen
Te laat komen wordt gerekend tot ongeoorloofd verzuim.
3-6-9-12-15 regeling
Iedere keer dat een leerling aan het begin van de les niet aanwezig is in de les (ongeacht de
reden, ongeacht het moment van de dag), wordt door de betreffende docent een ‘afwezig’
vink geplaatst in SOM. Als de leerling alsnog de les in komt, verandert de vakdocent ‘afwezig’
naar ‘te laat’.
3 keer te laat

De verzuimcoördinator stuurt een contactmoment naar ouders en
mentor. De mentor gaat met de leerling in gesprek en zet een verslagje
in SOM.

6 keer te laat

De verzuimcoördinator nodigt de leerling uit voor een gesprek met
vervolgafspraak. Een verslagje van het gesprek komt in SOM en wordt
naar ouders en mentor gemaild. In het gesprek wordt onder andere
gemeld dat bij 9 maal te laat een melding wordt gedaan bij Bureau
leerplicht en voortijdig schoolverlaten. De school kan een interne
sanctie opleggen.

9 keer te laat

De verzuimcoördinator mailt om een afspraak te maken met de leerling
en de teamleider. Aanwezigheid van de ouders is hierbij gewenst.
Eventueel sluit de mentor aan bij het gesprek. De teamleider maakt een
verslag in SOM en mailt het verslag aan ouders. De verzuimcoördinator
doet een melding bij Bureau leerplicht en voortijdig schoolverlaten. De
melding aan leerplicht wordt ook gekoppeld aan SOM.
De teamleider heeft de mogelijkheid om 1 dag schorsing op te leggen
en doet de officiële afhandeling daarvan.

12 keer te laat

De verzuimcoördinator doet een tweede melding bij Bureau leerplicht
en voortijdig schoolverlaten. De leerplichtambtenaar roept ouders en
leerling op. Hier gelden de afspraken die de leerplichtambtenaar
gemaakt heeft. Indien van toepassing kan deze een Haltstraf opleggen.
De melding aan leerplicht wordt ook gekoppeld aan SOM.
De verzuimcoördinator stuurt een uitnodiging voor een vervolggesprek
aan de leerling.
15x te laat: De verzuimcoördinator licht de leerplichtambtenaar in en
spreekt de leerling.

3

Schoolmaatregelen bij Huiswerk/lesmateriaal niet in orde
3-6-9-12-regeling
Elke keer dat een leerling zijn werk niet in orde heeft (huiswerk niet gemaakt, boeken niet bij
zich), noteert de vakdocent dit in SOM. Indien gewenst biedt de mentor de leerling hulp met
plannen aan.
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3 keer

De mentor wordt ingelicht door de verzuimcoördinator en gaat in gesprek
met de leerling om te kijken wat er speelt1. De mentor plaatst een verslagje
hiervan in SOM en mailt het verslag naar ouders.

6 keer

De verzuimcoördinator stuurt via SOM een melding aan de ouders en de
mentor. De mentor gaat in gesprek met de leerling, zet een verslagje van het
gesprek in SOM en mailt het verslag naar ouders.

9 keer

De verzuimcoördinator stuurt via SOM een bericht naar de ouders en de
mentor. De mentor gaat in gesprek met de leerling en eventueel met de
ouders. De mentor plaatst een verslagje in SOM en mailt deze naar ouders.
Er wordt o.a. vermeld dat de leerling bij 12x een vierkant rooster2 krijgt.

12 keer

De verzuimcoördinator stuurt via SOM een bericht naar de ouders. De
verzuimcoördinator licht ook de mentor en de teamleider in. De mentor
neemt contact op met leerling en ouders en nodigt ze uit voor een gesprek
met de mentor en teamleider. Mentor plaatst een verslag in SOM en mailt
het verslag naar ouders.

Belangrijke aandachtspunten om bij gesprekken te gebruiken:
 Wat is er aan de hand?
 Zijn alle boeken aanwezig?
 Kan het kind bij zijn kluisje, schrijft het kind het huiswerk op in zijn agenda, en bij de goede dag,
huiswerkplanning, kijken ouders mee, staat het in SOM?
 Maak ouders verantwoordelijk.
 Huiswerk is typisch een thuisdingetje.

2

Vierkant rooster: 5 schooldagen aanwezig van 8:30-16:30 uur. Aan het begin en aan het einde van de dag meldt
de leerling zich bij het verzuimbureau of bij de teamleider. In tussenuren werkt de leerling in de mediatheek of
de stilwerkruimte.
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Leerling krijgt een vierkant rooster.
Bij 15 x licht de verzuimcoördinator de zorgcoördinator/orthopedagoog en/of
teamleider in. Deze spreekt/spreken met ouders en leerling, maken
afspraken en/of leggen evt. een sanctie op. Een verslag hiervan komt in som
te staan.
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Schoolmaatregelen bij verwijderd uit de les
Een verwijdering uit de les is alleen toegestaan bij verstoring van de veiligheid en bij een
schending van de autoriteit van de docent. Een leerling wordt dus niet verwijderd op basis
van – bijvoorbeeld – ‘het niet gemaakt hebben van het huiswerk’. Bij verwijdering uit de les
haalt de leerling een formulier (rode kaart) bij het verzuimbureau. Tot het einde van de les
werkt de leerling bij de conciërge. Aan het einde van de les meldt de leerling zich weer bij de
docent. Het doel hiervan is het oplossen/uitpraten van het incident, zodat de
randvoorwaarden bij de volgende les zonder vooroordelen en positief worden ingezet.
De docent geeft in SOM aan dat de leerling verwijderd is en formuleert de reden van
verwijderingen en de eventuele sanctie op de rode kaart. De rode kaart wordt ingeleverd bij
het verzuimbureau.
2-4-6-8-10-regeling
2 keer

De vakdocent vermeldt in SOM dat de leerling verwijderd is uit de les.
Verzuimcoördinator ontvangt de melding dat het een tweede verwijdering
betreft en stuurt via SOM een bericht naar de ouders en de mentor. De mentor
gaat in gesprek met de leerling, plaatst een verslag in SOM en mailt deze naar
ouders.

4 keer

De vakdocent vermeldt in SOM dat de leerling verwijderd is uit de les. De
verzuimcoördinator ontvangt een melding dat het een vierde verwijdering
betreft en stuurt via SOM een bericht naar de ouders en de mentor. De mentor
informeert bij desbetreffende leerkracht(en).
De verzuimcoördinator, mentor en leerling hebben een gesprek en de strafmaat
dan wel zorgmaatregel wordt door hen bepaald. Mentor plaatst een verslag in
SOM en mailt het verslag naar ouders. Verzuimcoördinator stuurt een
uitnodiging voor een vervolggesprek aan de leerling.

6 keer

De vakdocent vermeldt in SOM dat de leerling verwijderd is uit de les. De
verzuimcoördinator ontvangt een melding dat het een zesde verwijdering
betreft en stuurt via SOM een bericht naar de ouders, de mentor en de
teamleider. De mentor nodigt ouders, leerling en teamleider uit voor een
gesprek. De strafmaat wordt bepaald door de teamleider. De mentor plaatst een
verslag in SOM en mailt deze naar ouders. Verzuimcoördinator stuurt een
uitnodiging voor een vervolggesprek aan de leerling.

8 keer

De vakdocent vermeldt in SOM dat de leerling verwijderd is uit de les. De
verzuimcoördinator ontvangt een melding dat het een achtste verwijdering
betreft en stuurt een bericht naar de ouders, de mentor, zorgcoördinator en
teamleider. De mentor nodigt ouders, leerling, zorgcoördinator en teamleider uit
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voor een gesprek. De strafmaat wordt bepaald door de teamleider. Dit kan een
schorsing betreffen. 3 De teamleider plaatst een verslag in SOM.
10
keer

De vakdocent vermeldt in SOM dat de leerling verwijderd is uit de les. De
verzuimcoördinator ontvangt een melding dat het een tiende verwijdering
betreft en stuurt via SOM een bericht naar de ouders en brengt de
zorgcoördinator, de teamleider en de rector op de hoogte. De zorgcoördinator
en teamleider voeren een gesprek met de leerling en zijn/haar ouders. De
strafmaat wordt na dit gesprek bepaald door de rector. Dit kan een schorsing
van 2 dagen met officiële afhandeling zijn. De teamleider plaatst een verslag in
SOM en mailt het verslag aan ouders.

3

Schorsing van 1 dag met officiële afhandeling. Het schorsingsnummer wordt vermeld in het leerlingdossier. Bij
een volgende melding wordt dit nummer gevraagd en hierdoor sluiten de vervolgschorsingen automatisch op
elkaar aan.
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Schoolmaatregelen bij (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim
Iedere keer dat een leerling aan het begin van de les niet aanwezig is in de les (ongeacht de
reden, ongeacht het moment van de dag), wordt door de betreffende docent een ‘afwezig’
vink geplaatst in SOM. De verzuimcoördinator belt naar huis om de reden van verzuim te
bespreken. Bij geen contact zoekt de verzuimcoördinator de leerling bij de volgende les op.
3 keer
ongeoorloofd
afwezig

De verzuimcoördinator stuurt via SOM een bericht naar de ouders en
de mentor. De mentor gaat met de leerling in gesprek en zet een
verslagje in SOM.

6 keer
ongeoorloofd
afwezig

De verzuimcoördinator stuurt via SOM een bericht naar de ouders en
de mentor. De mentor gaat met de leerling in gesprek en zet een
verslagje in SOM. In dat gesprek wordt onder andere gemeld dat bij 9
maal ongeoorloofd verzuim een melding wordt gedaan bij Bureau
leerplicht en voortijdig schoolverlaten. De school kan een interne
sanctie opleggen.

9 keer
ongeoorloofd
afwezig

De verzuimcoördinator stuurt via SOM een bericht naar de ouders en
de mentor. De verzuimcoördinator nodigt de leerling uit voor een
gesprek waarin afspraken en vervolgafspraken worden gemaakt. Een
verslag komt in som te staan en de ouders worden ingelicht.

12 keer
ongeoorloofd
afwezig

De verzuimcoördinator krijgt een melding informeert ouders en de
mentor hierover per mail en nodigt de leerling uit om het verzuim te
bespreken. Hierbij is ook de teamleider aanwezig. Ze bespreken het
vervolg en de teamleider besluit of de zorgcoördinator ook betrokken
wordt in de gesprekken. De teamleider heeft de mogelijkheid om 1 dag
externe schorsing op te leggen en de officiële afhandeling daarvan te
doen. De verzuim-, dan wel zorgcoördinator of de teamleider maakt
een verslag in SOM en mailt dit naar de ouders.

16 keer
ongeoorloofd
afwezig

De verzuimcoördinator doet een melding bij Bureau leerplicht en
voortijdig schoolverlaten (dit kan ook indien er in totaal sprake is van 16
keer ongeoorloofd verzuim en te laat komen). De leerplichtambtenaar
roept ouders en leerling op. Indien van toepassing kan de
leerplichtambtenaar een Haltstraf opleggen. De melding aan leerplicht
wordt ook gekoppeld aan SOM.

Aanvullende opmerking voor examenleerlingen:
De directie behoudt zich het recht voor om een leerling met 50 of meer lesuren aan
ongeoorloofd verzuim uit te sluiten van het examen.
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Geoorloofd verzuim


Ziekmeldingen worden telefonisch door ouders/verzorgers voor 08.30 uur gedaan (tel.
0183-646620). Is de leerling beter, dan meldt hij dat direct bij de receptie op school en
levert daarbij een standaard ‘betermeldingsbriefje’ in.



Wordt de leerling in de loop van de dag ziek, dan meldt hij/zij zich bij de
receptioniste die naar huis belt om ouders/verzorgers op de hoogte stellen en om te
vragen of zij bij thuiskomst naar school bellen om te melden dat hun kind veilig is
aangekomen. Is de leerling beter dan meldt hij zich direct bij de receptie op school en
levert het ‘betermeldingsbriefje’ in dat hij eerder heeft meegekregen van de
receptioniste. De receptioniste verwerkt dit in som.



Een verlofaanvraag van medische aard (bezoek tandarts, huisarts, specialist etc.)
levert de leerling schriftelijk in (zo ver mogelijk van tevoren), ondertekend door
ouders/verzorgers bij de receptie. De receptioniste verwerkt dit in som.



In geval van incomplete/onjuist vermelde gegevens of bij twijfel aan de echtheid van
een briefje, informeert de receptioniste bij ouders/verzorgers.



Bijzonder verlof (jubilea, huwelijk, uitvaart, open dagen vervolgopleiding,
autorijexamen etc.) kan zo ver mogelijk van te voren aangevraagd worden bij de
verzuimcoördinator. Dit verzoek kan via de receptie worden ingediend. Indien
mogelijk wordt dit verzoek onderbouwd met een kaart of ander document.



Briefjes waarmee de ouder/verzorger de leerling beter meldt, verlof aanvraagt voor
afspraken van medische aard of bijzonder verlof staan op de website onder
‘formulieren’.



Vakantieverlof wordt in principe niet verleend buiten de schoolvakanties of
aansluitend aan een vakantie.



De teamleider kan in uitzonderlijke gevallen schriftelijk permissie geven om (maximaal
15 minuten) later te komen of eerder de les te verlaten. De leerling toont deze
permissie aan betreffende leerkracht.



Wanneer een kind 4 dagen ziek is, mailt verzuimcoördinator de mentor zodat deze op
dag 5 contact op kan nemen met de (ouders van de) zieke. De mentor zet de info in
SOM.



De verzuimcoördinator informeert vanaf 2 weken (mits er twijfel is of via
mentor/ouders hoorden over aanhoudend verzuim), ook de zorgcoördinator.



Is een leerling 4 keer binnen 12 weken ziek, dan stuurt de verzuimcoördinator een mail
naar de mentor. Deze informeert bij ouders en vermeldt de situatie in SOM. Wordt een
leerling al besproken in het zorgteam dan is dit niet aan de orde.
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Ouders wordt toestemming gevraagd, het verzuim van hun kind te kunnen bespreken
in het Zorg Advies Team.



Als een leerling door het Zorg Advies Team gemeld wordt bij de jeugdarts, dan wordt
de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte gebracht.

Met het doorlopen van de stappen binnen dit protocol wordt maatwerk geleverd aan de
leerling.
Voor alle in dit protocol genoemde maatregelen en afspraken geldt dat de
verzuimcoördinator Bureau leerplicht en voortijdig schoolverlaten inlicht indien deze niet
worden nagekomen.
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