Regeling absentie
Sector havo/vwo

Versie: september 2018 ouders

Regeling "Melding van ziekte en absentie"
Inleiding
Verzuim is vaak een symptoom van onderliggende problematiek waarvoor zorg nodig is.
Onderstaande regeling brengt verzuim snel in beeld, zodat de juiste begeleiding kan volgen. Indien nodig worden leerling en ouders op hun verantwoordelijkheid gewezen.
Met deze regeling voldoet de school aan de wettelijke plicht voor verzuimbegeleiding.
Hierin staat dat de school bij de leerplichtambtenaar meldt als een leerling 16 lessen in 4
weken ongeoorloofd heeft verzuimd. Naast deze wettelijke plicht voorziet de regeling ook
in een vroegtijdige melding van ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar, via het
leerplichtspreekuur. In deze gevallen is dan nog geen sprake van een wettelijke plicht tot
melden.
In deze regeling volgt een beschrijving van de procedures en maatregelen bij het melden en
afhandelen van (ongeoorloofd) verzuim. We onderscheiden hierbij verzuim door ziekte, absentie en verzuim doordat een leerling te laat komt of uit de les wordt verwijderd.
Melden van ziekte en absentie
Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte of absentie, dan geeft de
ouder/verzorger dit vóór 09.00 uur ’s ochtends telefonisch of via het ouderportaal door
aan de sectoradministratie (0224-29 78 41). Na afloop van de verzuimperiode doet de ouder/verzorger een “hersteld melding” via het ouderportaal.
Verzuim digitaal melden kan via het ouderportaal, ouders.regiuscollege.nl bij “Formulieren”, “Verantwoording verzuim”.
Bij “gepland” verzuim (medische afspraken, orthodontist-/tandartsbezoek, (familie)omstandigheden bv.), dit graag uiterlijk twee dagen van te voren melden via het formulier verantwoording verzuim in het ouderportaal. De melding dient uiterlijk op de dag van het verzuim gedaan te worden. Dit geldt ook in het geval de leerling moet verzuimen tijdens vakhulp- en/of mentoruren of schoolactiviteiten.
Als een leerling tijdens de lestijd ziek wordt en naar huis wil, meldt hij/zij zich af bij de
sectoradministratie, kamer B71. De leerling moet beter worden gemeld via het ouderportaal. Bij onderbouwleerlingen belt een medewerker van de administratie naar de ouders om
te melden dat de leerling wegens ziekte naar huis komt.
Leerlingen ouder dan 18 mogen nog wel een verzuimbriefje inleveren. Zij halen een briefje
bij de administratie in B71 en leveren deze ook weer in bij de administratie. Als verzuimde
uren niet zijn gemeld op het ouderportaal worden deze uren beschouwd als ongeoorloofd
verzuim/spijbelen.
1:
Regeling "Ongeoorloofd verzuim"

1

Bij openstaand verzuim na twee dagen:
De sectoradministratie roept de leerling op om zich te verantwoorden voor het
verzuim. Verzuim kan tot en met vier dagen na het verzuim worden verantwoord.

2
A:

Bij openstaand verzuim na vier dagen zijn er twee mogelijkheden:
De leerling heeft zich niet heeft gemeld of er is met de leerling geconstateerd dat
de leerling ongeoorloofd heeft verzuimd/gespijbeld:
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In de Onderbouw stuurt de sectoradministratie een mail naar huis met het
verzoek aan de ouders om het verzuim te verantwoorden. Als de ouders niet reageren, roept de sectoradministratie de leerling op voor de strafklas.
In de Bovenbouw roept de sectoradministratie de leerling op voor de strafklas.
B:

De leerling heeft zich te laat gemeld en het verzuim is alsnog met een geldige reden verantwoord:
De sectoradministratie roept de leerling op voor de strafklas omdat de melding via
het ouderportaal te laat is doorgegeven.

3

Leerplichtspreekuur
Als de leerling meer dan 4 lessen in de afgelopen 2 weken en/of meer dan 8 lessen in de afgelopen 4 weken heeft verzuimd, wordt de leerling opgeroepen voor
het leerplichtspreekuur van de leerplichtambtenaar.

4

Wettelijke melding naar leerplichtambtenaar
Als een leerling meer dan 16 lessen heeft verzuimd in de afgelopen 4 weken,
heeft de school een wettelijke meldingsplicht en wordt het verzuim gemeld bij de
leerplichtambtenaar. Er volgt een gesprek tussen teamleider, ouders en leerling.

5

Bij herhaling van verzuim (maatregel 2A, 2B, 3 en/of 4)
Er volgt een gesprek door de teamleider met ouders en leerling over het niet nakomen van afspraken. Er kan worden besloten tot een schorsing en eventueel gesprek over het vervolg van de schoolloopbaan.

6

Totaal verzuim hoger dan 7%
Als er geen verklaring is voor het verzuim, nodigt de teamleiders de ouders uit
voor een gesprek op school met de mentor en/of teamleider. In dit gesprek kan
de mentor en/of teamleider het advies aan de ouders geven om een afspraak te
maken met de huisarts. Ook kan de teamleider - in overleg met de zorgcoördinator- de leerling laten oproepen door de schoolarts .
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Regeling “Bijzonder verlof”
Het kan voorkomen dat u extra verlof wilt aanvragen voor uw zoon/dochter. Dit kan in uitzonderlijke gevallen.
1. Vakantie onder schooltijd. De leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder
schooltijd vrijwel onmogelijk is.
2. Verlof in geval van gewichtige omstandigheden 10 schooldagen (of minder) per
schooljaar.
3. Verlof in geval van gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per
schooljaar.
Een uitgebreide omschrijving en aanvraagformulier vindt u op onze website via “Ons onderwijs – Praktische zaken – Belangrijke documenten. Leest u deze aandachtig door, voordat u
een aanvraag indient.
Leerplicht
Als u, als ouder, uw kind(eren) zonder toestemming van school houdt is de directeur/rector
wettelijk verplicht melding te doen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim bij leerplicht. Dit betekent dat een onderzoek zal plaatsvinden door de leerplichtambtenaar en dat
er een proces verbaal kan worden opgemaakt, mogelijk met boete.

Regeling "Uit de les verwijderd”
Onderbouw:
De leerling die uit de les wordt verwijderd, meldt zich bij de conciërge. De conciërge
noteert in SOM Today tijdens welke les de leerling is verwijderd en geeft de leerling een
“Er-uit-gestuurd-formulier”. De leerling vult dit formulier in en gaat zelf aan het werk of
wordt door de conciërge aan het werk gezet. Na de les gaat de leerling met het “Er-uit-gestuurd-formulier” naar de docent om te bespreken waarom hij uit de les is verwijderd. De
docent levert het formulier in bij de mentor.

Bovenbouw:
Als een leerling uit de les wordt verwijderd, noteert de docent dit in SOM Today. De leerling
gaat dan zelf aan het werk of heeft een opdracht van de docent meegekregen. Na de les
gaat de leerling naar de docent om te bespreken waarom hij uit de les is verwijderd. De docent kan naar aanleiding van dit gesprek een mail sturen naar de sectoradministratie waarin
hij meedeelt dat de leerling op de strafklaslijst geplaatst moet worden.
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Hieronder volgt een opsomming van de maatregelen in het geval een leerling in totaal 3, 6 of 9 keer uit de les is verwijderd.
De leerling is in totaal 3x uit de les verwijderd:
De ouders ontvangen hier per mail een melding van. De mentor nodigt de ouders uit voor
een gesprek op school.
De leerling is in totaal 6x uit de les verwijderd:
De ouders ontvangen hier per mail een melding van. De ouders wordt gevraagd om op
korte termijn een afspraak met de teamleider te maken. Tijdens deze afspraak kondigt de
teamleider aan dat er -in het geval de leerling in totaal 9x uit de les verwijderd is- een interne schorsing plaatsvindt en een melding zal worden gedaan naar de leerplichtambtenaar.
De leerling is in totaal 9x uit de les verwijderd:
De leerling wordt intern geschorst en dit wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. De ouders ontvangen hier per mail een melding van. De teamleider nodigt de leerling en de ouders uit voor een gesprek op school.
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Regeling "te laat komen"
Onderbouw:
Een leerling die te laat komt, wordt alleen in de les toegelaten met een “te-laat-briefje”. Dit
briefje wordt verstrekt door de conciërge. De conciërge noteert de “te-laat-melding” in
SOM Today. Als een leerling met een geldige reden te laat is, (bijvoorbeeld problemen met
het openbaar vervoer), dan wordt uiterlijk de volgende dag een melding via het ouderportaal gedaan.
Een leerling die zonder geldige reden meer dan 15 minuten te laat is, mag de les niet meer
in. Deze afwezigheid wordt gezien als “ongeoorloofd te laat”. De leerling gaat dan tijdens
de les zelf aan het werk.
De leerling is 1x te laat:
De conciërge noteert de “te-laat-melding” in SOM Today.
De leerling is in totaal 2x te laat:
De conciërge noteert de “te-laat-melding” in SOM Today.
De leerling is in totaal 3x te laat:
De conciërge noteert de “te-laat-melding” in SOM Today.
De leerling maakt met de conciërge een afspraak voor het verrichten van werkzaamheden
op school (1 klokuur).
De leerling is in totaal 4x te laat:
De conciërge noteert de “te-laat-melding” in SOM Today.
De leerling maakt met de conciërge een afspraak voor het verrichten van werkzaamheden
op school (2 x 1 klokuur).
De leerling is in totaal 5x te laat:
De conciërge noteert de “te-laat-melding” in SOM Today.
De leerling maakt met de conciërge een afspraak voor het verrichten van werkzaamheden
op school (2 x 1 klokuur).
De leerling is in totaal 6x te laat:
De sectoradministratie stuurt de ouders een mail, waarin staat dat de leerling in totaal 6x te
laat in de les is verschenen en geeft aan dat een melding aan de leerplichtambtenaar wordt
gedaan. De mentor neemt contact op met de ouders om de oorzaken van het te laat komen te bespreken en kondigt aan dat indien de leerling in totaal 9x te laat in de les is verschenen, contact opgenomen zal worden met de leerplichtambtenaar.
De leerling is in totaal 7x te laat:
De conciërge noteert de “te-laat-melding” in SOM Today.
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De leerling is in totaal 8x te laat:
De conciërge noteert de “te-laat-melding” in SOM Today.
De leerling maakt met de conciërge een afspraak voor het verrichten van werkzaamheden
op school (2 x 1 klokuur).
De leerling is in totaal 9x te laat:
De sectoradministratie stuurt de ouders een mail, waarin staat dat de leerling in totaal 9x te
laat in de les is verschenen en dat dit wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. De ouders
nemen op korte termijn contact op met de teamleider om een afspraak te maken voor een
gesprek. Bij dit gesprek zal ook de mentor aanwezig zijn.
De leerling is in totaal 10x te laat:
De conciërge noteert de “te-laat-melding” in SOM Today.
De leerling is in totaal 11x te laat:
De conciërge noteert de “te-laat-melding” in SOM Today.
De leerling maakt met de conciërge een afspraak voor het verrichten van werkzaamheden
op school (2 x 1 klokuur).
De leerling is in totaal 12x te laat:
De sectoradministratie stuurt de ouders een mail, waarin staat dat de leerling in totaal 12x
te laat in de les is verschenen en dat dit wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. De teamleider neemt op korte termijn contact op met de ouders om een afspraak te maken voor
een gesprek om de bij het vorige gesprek gemaakte afspraken te evalueren en vervolgstappen te bespreken.
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Bovenbouw:
Een leerling die te laat komt, wordt alleen in de les toegelaten met een “te-laat-briefje”. Dit
briefje wordt verstrekt door de conciërge. De conciërge noteert de “te-laat-melding” in
SOM Today. Als een leerling met een geldige reden te laat is, (bijvoorbeeld problemen met
het openbaar vervoer), dan wordt uiterlijk de volgende dag een melding via het ouderportaal gedaan.
Een leerling die zonder geldige reden meer dan 15 minuten te laat is, mag de les niet meer
in. Deze afwezigheid wordt gezien als “ongeoorloofd te laat”. De leerling gaat dan tijdens
de les zelf aan het werk.
De leerling is in totaal 3x te laat:
De locatieadministratie stuurt de leerling een uitnodiging voor de strafklas (1 lesuur).
De leerling is in totaal 6x te laat:
De locatieadministratie stuurt de leerling een uitnodiging voor de strafklas (1 lesuur).
De sectoradministratie stuurt de ouders een mail, waarin staat dat de leerling in totaal 6x te
laat in de les is verschenen en geeft aan dat een melding aan de leerplichtambtenaar wordt
gedaan. De mentor neemt contact op met de ouders om de oorzaken van het te laat komen te bespreken en kondigt aan dat indien de leerling in totaal 9x te laat in de les is verschenen, contact opgenomen zal worden met de leerplichtambtenaar.
De leerling is in totaal 9x te laat:
De sectoradministratie stuurt de ouders een mail, waarin staat dat de leerling in totaal 9x te
laat in de les is verschenen en dat dit wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. De ouders
nemen op korte termijn contact op met de teamleider om een afspraak te maken voor een
gesprek. Bij dit gesprek zal ook de mentor aanwezig zijn.
De leerling is in totaal 12x te laat:
De sectoradministratie stuurt de ouders een mail, waarin staat dat de leerling in totaal 12x
te laat in de les is verschenen en dat dit wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. De teamleider neemt op korte termijn contact op met de ouders om een afspraak te maken voor
een gesprek om de bij het vorige gesprek gemaakte afspraken te evalueren en vervolgstappen te bespreken.
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