Regeling Verzuim en Verlof
Deze regeling is tot stand gekomen in samenspraak met leerplicht.
Bij deze regeling werken wij volgens de wettelijk regels van de leerplichtwet.

Absentencontrole
Tijdens het eerste lesuur worden de absenten gecontroleerd. Wanneer er een leerling afwezig is en
wij hebben hiervan geen melding, dan zal de conciërge naar het woonadres van de leerling bellen om
na te vragen of het klopt dat de leerling afwezig is. Om zeker te weten dat er onderweg naar
school niets gebeurd is, moet ziekte en te laat komen altijd worden gemeld!

Ziekte
U dient ziekte van uw zoon/dochter vóór 8.30 uur telefonisch aan de school te melden.
 Wanneer een leerling niet wordt afgemeld geldt dit als ongeoorloofd verzuim.
Ook wanneer na telefonisch contact vanuit school blijkt dat de leerling ziek is.
 Wanneer dit regelmatig voorkomt zal hiervan melding worden gedaan bij leerplicht.
Te laat komen
U dient te laat komen vóór 9.00 telefonisch aan school te melden.
 Te laat komen betekent 1 uur verzuim (te laat door taxi of calamiteiten uitgezonderd)
 Leerlingen die te laat in de les komen moeten altijd een briefje halen bij de conciërge. Zonder
briefje géén toegang tot de les.
 Dit geldt ook voor te laat komen tijdens de lesdag.
 Strafmaatregel:
- Iedere derde keer (dus 3e, 6e, 9e, etc) dat een leerling te laat komt moet de leerling ‘nablijven’
tijdens de lunchpauze in het straflokaal (56).
- De leerling moet ‘nablijven’ op de volgende dag dat hij/zij op school is.
- Op het briefje dat de leerling meekrijgt van de congierge staat wanneer hij/zij zich moet
melden. Ook staat het op het informatiebord.
- De leerlingen moet direct aan het begin van de pauze naar het straflokaal komen.
- De leerling mag niet eten halen in de kantine. De leerling weet minimaal een dag van tevoren
dat hij/zij zich moet melden, en weet daarom dat hij/zij voor eigen eten en drinken moet
zorgen.
- Wanneer de leerling zich niet meldt, kan de straf verdubbelen.
 Verder gelden de volgende maatregelen:
3 keer te laat
6 keer te laat
9 keer te laat

12 keer te laat
15 keer te laat
18 keer te laat
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- De mentor bespreekt het verzuim met de leerling en ouders .
- De mentor bespreekt het verzuim opnieuw met ouders.
- De teamleider zal het verzuim met de leerling bespreken.
- Ouders worden samen met de leerling uitgenodigd voor een gesprek met
mentor en teamleider.
- Ouders krijgen een waarschuwing dat er bij 12 x te laat er een melding zal
worden gedaan bij leerplicht.
- Er zal een melding worden gedaan bij leerplicht.
U zult bericht krijgen van leerplicht.
- School meldt het verzuim opnieuw bij leerplicht.
- Ouders en leerling worden opgeroepen door de leerplichtambtenaar.
- School meldt het verzuim opnieuw bij leerplicht.
- Leerplicht biedt de mogelijkheid van een HALT-straf voor de leerling.
Wanneer dit niet wordt geaccepteerd zal er een proces-verbaal worden
opgemaakt. Dit kan leiden tot een boete.
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Dokterbezoek e.d.
U dient dit vooraf schriftelijk te melden bij school.
De leerling laat het briefje zien bij de conciërge en levert het daarna in bij de mentor.
 U wordt verzocht dit soort afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te regelen.
 Wanneer er veel afspraken binnen schooltijd vallen vragen wij u contact op te nemen met de
mentor om de gevolgen én eventuele oplossingen te bespreken.
 Wij kunnen u om medische bewijzen vragen.

Religieuze feestdagen
U dient een verzoek tot verlof i.v.m. religieuze feestdagen uiterlijk 2 dagen voor de feestdag te
melden bij de teamleider.  U gebruikt hiervoor het ‘verlofformulier religieuze feestdagen’. Dit
formulier kunt u downloaden op onze website of aanvragen bij de schooladministratie.




Het gaat hierbij om religieuze feestdagen waarvan de viering wordt beschouwd als vervulling van
verplichtingen die bij de godsdienst horen.
Leerlingen mogen (per evenement) maximaal 2 dagen thuisblijven, afhankelijk van de feestdag.
Bij te laat melden of niet melden wordt de afwezigheid als ongeoorloofd genoteerd.

Veelvuldig verzuim door ziekte
Het kan voorkomen dat een leerling veel lessen verzuimt door ziekte. Wanneer dit wordt gemeld door
ouders geldt dit als geoorloofd verzuim. In deze gevallen mist de leerling wel een belangrijk deel van
het onderwijs.
De mentor kan u vragen om medische bewijzen te overleggen.
In sommige gevallen willen wij de leerling laten oproepen door de schoolarts.
Wanneer niet wordt ingegaan op een oproep van de schoolarts zal dit worden gemeld bij
leerplicht.
Extra verlof
U dient extra verlof uiterlijk 8 weken voor het verlof aan te vragen bij de teamleider.
 Het aanvraagformulier voor het verlof kunt u downloaden op onze website of aanvragen bij de
schooladministratie.
 Het formulier levert u in bij de teamleider.
 Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de wettelijke informatie op onze website.
Extra verlof mag alleen worden toegekend als er sprake is van:
 Religieuze feestdagen
 Gewichtige omstandigheden:
- Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis van bloedverwanten of hun partners
- Huwelijk van familie (1e, 2e en 3e graad)
- Verhuizing naar een andere gemeente
- Gezinsuitbreiding
 Aard van het beroep van (één van) de ouders waardoor het in een heel schooljaar niet mogelijk is
minimaal 1 keer per jaar 2 weken aaneengesloten met het gehele gezin op vakantie te gaan.
Er mag geen verlof worden toegekend in verband met:
 Goedkopere vakanties
 Door anderen betaalde vakantie(s)
 Ophalen van familieleden
 Midweek- of weekeinde-vakanties
 Al jaren niet op vakantie geweest
 Reeds ticket gekocht of reservering gedaan
 Meereizen met anderen
 Reeds een ander kind vrij
 “vlak voor de vakantie wordt er toch bijna geen les meer gegeven”
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Extra verlof minder dan 10 schooldagen
 In dit geval is de school gerechtigd zelf te beslissen over de verlofaanvraag.
 Toestemming kan alleen binnen de regels van de leerplicht (zie blz. 2)
 Bij twijfel kan school overleggen met de leerplichtambtenaar.
 De teamleider deelt het besluit schriftelijk mee aan de aanvrager.
Extra verlof 10 schooldagen of meer
 In dit geval wordt na inlevering bij de teamleider het aanvraagformulier voorzien van een advies
doorgestuurd naar leerplicht.
 Leerplicht neemt een beslissing over het verlof en deelt het besluit schriftelijk mee aan de
aanvrager (en stuurt kopie aan school)
Negatieve beslissing over verlof
 Wanneer de leerling ondanks een negatieve beslissing toch gebruik maakt van het gevraagde
verlof, is school verplicht hiervan een melding te doen bij leerplicht.
Een kopie van de aanvraag en de beslissing dient met de kennisgeving meegestuurd te worden.
 Tegen ouders, die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal
worden opgemaakt.

Ongeoorloofd verzuim
Er moet melding gedaan worden bij leerplicht wanneer er sprake is van 3 dagen achtereenvolgend
verzuim óf wanneer 1/8e deel van de lesuren in 4 weken wordt gemist (dit komt neer op 20 lesuren in 4
weken). Eerder melden is toegestaan.
 Wanneer er sprake is van bovengenoemd verzuim zal school een melding doen bij leerplicht.
 De mentor zal onderzoeken waardoor het verzuim ontstaat. De mentor zal de leerling én de
ouders uitnodigen voor een gesprek op school.
 De school meldt het resultaat van het onderzoek bij leerplicht. Afhankelijk van de situatie sluit
leerplicht de melding af of worden er vervolgstappen ondernomen.
 Wanneer het verzuim niet oplost kan de leerplicht een proces-verbaal opstellen, er kan een
melding worden gedaan bij de raad van de kinderbescherming of het AMK of er kunnen andere
vervolgstappen worden ondernomen. Ook kan leerplicht een HALT-straf aanbieden.

U kunt actuele informatie over verzuim en verlof lezen op onze website:
www.auriscollegerotterdam.nl
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