Verzuim
Absentie en ziekmelding
Absentiemeldingen, verlofaanvragen en de controle op absenties worden in principe afgehandeld door
de verzuimcoördinatoren Jago Agricola (leerjaar 5 en 6) en Jessica van Dam (leerjaar 1 t/m 4). Zij zijn
bereikbaar via leerlingverzuim@gymnasiumarnhem.nl.
Ziekmeldingen ontvangen we graag telefonisch (026 – 3209840).

Geoorloofd verzuim
Absentie en ziekte dienen met opgave van reden gemeld te worden tussen 07.30 - 08.00 uur. Dit kan
telefonisch bij de receptie: 026 – 3209840.


Beter melden na ziekte dient te geschieden via het formulier 'absentiebriefje’. Klik hier om het
formulier te downloaden.



Geplande absenties zoals bezoek aan een dokter, tandarts of orthodontist , dient vooraf gemeld te
worden middels een absentiebriefje. U wordt verzocht bij het maken van afspraken voor een
medisch consult rekening te houden met het proefwerkrooster.



Verzoeken tot verlof in verband met
o

bijzondere feesten

o

begrafenis/crematie

o

rij-examen
dienen aangevraagd te worden bij de verzuimcoördinator leerlingverzuim@gymnasiumarnhem.nl,
zodra de datum van de gebeurtenis bekend is. In bijzondere gevallen verwijst de
verzuimcoördinator door naar de conrector.



Bijzonder verlof tot 10 dagen dient minstens 3 weken vooraf schriftelijk te worden aangevraagd via
leerlingverzuim@gymnasiumarnhem.nl. De school bepaalt- eventueel in overleg met de
leerplichtambtenaar- of het verlof wordt toegekend.



Bijzonder verlof boven de 10 dagen dient 8 weken vooraf schriftelijk aangevraagd te worden bij de
leerplichtambtenaar. Voor meer info zie www.rblmidden-gelre.nl.



Voor activiteiten in verband met Oriëntatie op Studie en Beroep dient minimaal drie dagen van
tevoren schriftelijk verlof aangevraagd te worden . Formulieren kunnen opgehaald worden bij Jago
Agricola of ‘klik hier om het formulier te downloaden’



Is een leerling niet op de eerste dag van terugkeer op school beter gemeld, dan blijven alle gemiste
uren na de dag van de ziekmelding in Magister openstaan (rode code XX). Als de uren langer dan 5
dagen open staan wordt de leerling opgeroepen door de verzuimcoördinator.



Bij afwezigheid zonder kennisgeving van thuis, neemt de verzuimcoördinator telefonisch contact op
met de ouder/verzorger.

Ongeoorloofd verzuim
Aanwezigheidsplicht
Voor alle leerlingen (ook 18+ !) geldt een aanwezigheidsplicht bij de lessen.
Iedere vorm van verzuim zonder geldige reden, dus ook te laat komen, valt onder ongeoorloofd
verzuim. De school heeft de plicht ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar te melden.
De ervaring leert dat ongeoorloofd verzuim een signaal kan zijn van onderliggende problematiek.
Daarom volgt, behalve sanctie, ook altijd een gesprek met de mentor en/of de verzuimcoördinator.
Ouders hebben via Magister inzage in de absentieregistratie van hun kind.
Schorsing/verwijdering
Als een leerling geschorst of verwijderd wordt, moet de leerplichtconsulent hiervan in kennis worden
gesteld door de school.

Verzuimregels
Download hier een overzicht van regels rond aanwezigheid en van de sancties bij ongeoorloofd verzuim.

Meer informatie over de leerplichtwet
www.leerplicht.net
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

