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Schoolverzuim heeft onze voortdurende aandacht. We controleren de aanwezigheid om te zorgen dat 

leerlingen niet ongemerkt bij de lessen afwezig kunnen zijn. Daar is de medewerking van docenten, 

ouders en leerlingen voor nodig.  

Wie doet wat?  

Als uw kind niet naar school kan komen, dan belt u zo spoedig mogelijk de school. Op school controleren 

we of iedereen er is. De docent meldt de teamleider wanneer een leerling afwezig is. De teamleider 

controleert of de leerling met een geldige reden (bijvoorbeeld ziekte) afwezig is. Als er geen melding is 

binnengekomen, neemt de school contact op met de ouders.  

De leerling levert - wanneer hij weer terug is - direct een briefje van de ouders in, waarin staat wanneer 

en waarom hij afwezig was. Voor alle duidelijkheid: alleen ú kunt uw (minderjarige) kind afwezig melden 

en alleen ú kunt dat briefje schrijven.  

Wanneer leerlingen, na een verzoek hiertoe, geen briefje inleveren, moeten ze zich de volgende dag om 

8.00 uur (met briefje!) melden.  

Te laat komen  

Als een leerling te laat is, meldt hij zich aan de balie bij de conciërge. Die geeft de leerling een briefje 

mee, waarmee hij de klas in kan. Als de balie niet meer bezet is, gaat hij naar de teamleider. Als er geen 

geldig reden is voor het te laat komen, moet de leerling zich de volgende dag om 08.00 of 8.45 uur (1e 

uur vrij) melden. Indien een leerling dit verzuimt, moet hij zich 2 keer om 8 uur melden. Wanneer een 

leerling herhaaldelijk te laat blijft komen, wordt onderstaande procedure gevolgd:  

Herhaald te laat  

3x 1e brief naar ouders  

6x 2e brief naar ouders: uitnodiging gesprek op school + waarschuwing bij herhaling melding bij 

leerplichtambtenaar (lpa)  

9x 3e brief naar ouders + 1e oproep leerplichtambtenaar+ waarschuwing Haltstraf  

12x 4e brief naar ouders + 2e oproep leerplichtambtenaar + mogelijkheid Haltstraf  

Spijbelen  

Wanneer een leerling 3 dagen aaneen gesloten of 16 uur in 4 weken spijbelt, wordt direct melding 

gemaakt bij de leerplichtambtenaar. In andere gevallen wordt de volgende procedure gevolgd:  

Herhaald spijbelen  

max 3 uur: 1e brief naar ouders: Uren dubbel inhalen  

max 6 uur: 2e brief naar ouders: Uren dubbel inhalen + uitnodiging gesprek op school + waarschuwing 

bij herhaling melding bij leerplichtambtenaar (lpa)  

max 9 uur: 3e brief naar ouders + 1e oproep leerplichtambtenaar + waarschuwing Haltstraf  

max12 uur: 4e brief naar ouders + 2e oproep leerplichtambtenaar + mogelijkheid Haltstraf 


