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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 1 en 2 

 

 

Zwolle, 9 september 2020 

Kenmerk: 2020/034/bou 

Betreft: Absentie en verlof 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Graag willen wij het volgende bij u onder de aandacht brengen.  

Wij werken op school met een systeem waarbij de afwezigheid van een leerling achteraf via een 

absentiebriefje wordt verantwoord. Wij merken echter dat de op de briefjes aangegeven redenen 

voor absentie zeer uiteenlopend en soms niet geldig zijn. Daarom willen wij in deze brief de regels 

rondom de absentie herhalen en aangeven hoe het is gesteld rondom de geldigheid van verschillende 

absenties. 

 

Geoorloofde absentie 

 Ziekte 

Wanneer uw kind  ziek is, dan moet u dit op de eerste dag van ziekte voor 8.15 uur ’s ochtends 

melden. Dit kan door te bellen met school (telefoonnr. 0384564560) of door uw zoon/dochter 

ziek te melden in de magister app.  

Na afloop van de ziekteperiode moet uw kind zo snel mogelijk een absentiebriefje inleveren bij 

de administratie. Op dit briefje staat vermeld op welke dagen uw kind ziek was. 

 

Geoorloofde absenties, maar liever niet onder schooltijd 

 Huisarts 

 Specialist 

 Orthodontist 

 Fysiotherapeut 

 Therapieën  

 

Voor een bezoek aan de huisarts, specialist, orthodontist, de fysiotherapeut of andere 

therapeuten kan uw kind verlof krijgen. Wij verzoeken u echter om altijd de mogelijkheid te 

onderzoeken of de afspraak buiten de lestijden gepland kan worden. Behandelaars kiezen 

vaak standaard een tijd onder schooltijd, omdat het dan relatief rustig is. Soms is het echter 

mogelijk om in overleg met de behandelaar een moment buiten de lessen te zoeken. Het komt 

voor dat leerlingen juist expres een behandeling onder een bepaalde les plannen. 

 

Absentie door corona-gerelateerde klachten 

 Uw kind blijft thuis als hij/zij milde klachten heeft (neusverkoudheid, 

hoesten, verhoging, moeilijk ademen en/of benauwdheidsklachten).  
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 Als een huisgenoot deze klachten heeft, is dat géén reden voor uw kind om ook thuis te 

blijven. Dit wordt anders als de huisgenoot 38 graden (of hoger) koorts heeft en/of echte 

benauwdheidsklachten. Alleen dan blijf uw kind ook thuis. Een huisgenoot die getest wordt 

met milde klachten is dus geen reden voor uw kind om ook thuis te blijven. 

 

Als uw kind met milde corona-gerelateerde klachten thuis moet blijven, belt u met de 

administratie van de school en geeft u door dat uw kind online onderwijs gaat volgen. Bij 

ernstige klachten meldt u uw kind absent. 

 

Niet geoorloofd 

 Verslapen 

Wanneer uw kind zich verslaapt, dan geldt ook dat hij/zij de gemiste uren dubbel moet inhalen. 

Graag ontvangen wij van u een telefonisch bericht dat uw kind zich verslapen heeft. Achteraf 

levert uw kind een absentiebriefje in waarop vermeld staat welke uren hij/zij zich verslapen 

heeft. 

 

 Luxeverzuim 

Met enige regelmaat krijgen wij het verzoek om een dag voor of een aantal dagen buiten een 

vakantie verlof te verlenen.  Dit kunnen wij alleen doen als er sprake is van beroep op 

vrijstelling, waar regels voor gelden. Deze regels kunt u vinden op de website 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-

schoolvakanties. Voldoet u niet aan deze regels, dan zijn wij genoodzaakt het verlof af te 

wijzen.  

 

 

Buitengewoon verlof 

Buitengewoon verlof moet altijd van tevoren worden aangevraagd bij de studieleider. U kunt hiervoor 

gebruik maken van het formulier voor verlofaanvraag dat u op de website van school kunt vinden. 

Wanneer het verlof is goedgekeurd, dan verzoeken we u om ook in dit geval nog achteraf een briefje 

in te leveren waarop vermeld staat op welke momenten u van dit buitengewoon verlof gebruik heeft 

gemaakt.   

 

Mocht u nog vragen hebben rondom verlof en/of verzuim, dan verzoeken wij u contact met ons op te 

nemen. 

 

Hopend u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Sander Eijkelkamp 

Arne ter Heide 

Marijn Meulenbeld 

Inge Bouwhuis 

Studieleiders onderbouw 
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