Overzicht van de verzuimregels SGA
Ongeoorloofd verzuim
Verzuim zonder geldige reden, spijbelen en ook (veelvuldig) te laat komen vallen onder ongeoorloofd
verzuim. De school heeft de plicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.
Ouders hebben via Magister inzage in de absentieregistratie van hun kind.
De regels:
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Laatkomers melden zich bij de receptie, waar het te laat komen geregistreerd wordt in
Magister.
Ben je te laat, dan noteert de claviger code L in Magister en geeft je een briefje. Met dit
briefje ga je zo snel mogelijk naar de les.
Heb je een geldig excuus voor het laatkomen, dan bespreek je dat met de claviger.
Beoordeelt hij je excuus als geldig, dan verandert hij de L in GL (geoorloofd te laat) en volgt
er geen sanctie.
Is je laatkomen niet geoorloofd, dan meld je je de volgende dag om 7.40 uur bij de receptie
(‘vroegmelden’). Vergeet je dit, dan moet je je 2 keer ‘vroegmelden’. Meld je je dan nog niet,
dan krijg je een ‘rode kaart’ en moet je 1 uur werken voor de clavigers na schooltijd.
Absenties worden door de docenten geregistreerd (code XX)
De verzuimcoördinator checkt of de absenties door een melding van de ouders
verantwoord zijn.
Als dit het geval is wordt de code XX veranderd in Z (ziek), C (consult), V (verlof) of GS
(geoorloofde schoolactiviteit).
Is dit niet het geval, dan blijft het uur open staan (code XX) en heb je vijf schooldagen de tijd
om je absentie te verantwoorden d.m.v. een briefje van je ouders. Als dit niet binnen vijf
schooldagen gebeurt, dan worden de openstaande uren omgezet in spijbeluren.
Ieder uur dat code S (spijbelen) heeft gekregen, moet dubbel ingehaald worden op dinsdag
in lokaal 0.
Heb je een code S in Magister, dan meld je je per omgaande bij de verzuimcoördinator om
een afspraak voor lokaal 0 te maken.
Meld je je niet uit jezelf als je openstaande uren in Magister hebt staan, dan krijg je een mail
van de verzuimcoördinator met een oproep om afspraken te maken.
Meld je je niet volgens de afspraak in lokaal 0, dan word je door de verzuimcoördinator
opgeroepen. Blijkt dat er voor deze nalatigheid geen geldige reden is, dan zal je meer uren in
je vrije tijd moeten inhalen. Een baantje of training kan geen beletsel zijn om je gespijbelde
uren in te halen of na schooltijd te werken voor de claviger. Volgens de algemene
schoolregels dienen leerlingen immers op schooldagen tot 16.00 uur beschikbaar te zijn voor
school, ook als hun lesrooster dat op dat moment niet vereist. De ervaring leert dat
ongeoorloofd verzuim een signaal kan zijn van onderliggende problematiek. Daarom volgt,
behalve sanctie, ook altijd een gesprek met de mentor volgens de volgende regeling:
5 x Ongeoorloofd Verzuim > gesprek met de mentor, die desgewenst contact opneemt met
ouders.
9 x Ongeoorloofd Verzuim > gesprek met de verzuimcoördinator, die de ouders via een mail
op de hoogte brengt.
12 x Ongeoorloofd Verzuim > gesprek met de conrector, die de ouders een brief stuurt,
waarin een oproep van de leerplichtambtenaar wordt aangekondigd.
16 uur per 4 weken ongeoorloofd verzuim > school meldt bij de leerplichtambtenaar. Deze
roept de leerling en zijn/haar ouders op.

Ook veelvuldige ziekmelding kan een signaal zijn dat er iets aan de hand is.
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Word je vaker dan 3x in 3 maanden ziek gemeld, dan volgt eerst een gesprek met de
mentor.
Is er geen plausibele verklaring voor het veelvuldig ziekteverzuim, dan word je
doorverwezen naar de schoolarts.
Blijft onduidelijk waardoor je zo vaak ziek gemeld wordt en ga je niet naar de schoolarts, dan
wordt er melding gemaakt van veelvuldig ziekteverzuim bij de leerplichtconsulent. 18+ Als je
18 jaar bent, heb je het recht zelf je absenties te verantwoorden. Veel 18+-ers en hun
ouders vinden het prima als we alles gewoon bij het oude laten. Sta je erop je eigen briefjes
te tekenen, dan meld je je met dat verzoek bij de verzuimcoördinator, die de consequenties
daarvan met je doorneemt. Voor 18+ -ers gelden precies dezelfde regels over schoolverzuim
als voor 18- -ers. Je hebt immers een afspraak met de school dat je de lessen volgt. Alle
verzuimregels gelden dus ook voor de 18+ -ers. Wet op de leerplicht Iedereen in Nederland
moet van zijn vijfde tot zijn achttiende verjaardag naar school. Deze leerplicht is vastgelegd
in de Leerplichtwet. Leerplicht geldt voor alle kinderen van 5 tot en met 18 jaar. Direct na de
leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht eindigt als een leerling een
startkwalificatie heeft gehaald of 23 jaar is geworden.
Er zijn vier partijen betrokken bij de uitvoering van de Leerplichtwet:
Leerlingen
Vanaf 12 jaar zijn de leerlingen zelf aansprakelijk wat hun aanwezigheid op school betreft en
kunnen op ongeoorloofde afwezigheid persoonlijk worden aangesproken.
Ouders
De ouders moeten er voor zorgen dat hun kind op een school ingeschreven staat en zijn er
verantwoordelijk voor dat het geen lessen verzuimt. Verzuim door ziekte moet door de
ouders aan de school gemeld worden volgens de regels van het verzuimprotocol.
School(directeur)
De school moet vermoedelijk ongeoorloofd lesverzuim van 16 uur binnen 4 weken melden
aan de Dienst Uitvoering Onderwijs Informatie Beheer Groep. Dit moet ook als er sprake is
van bovenmatig ziekteverzuim.
Gemeente (leerplichtambtenaren)
De gemeente ziet toe op de naleving van de leerplichtwet en onderzoekt de redenen van
schoolverzuim om (dreigend) vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. Bij verwijtbaar
gedrag van een leerling en/of de ouders kan een proces-verbaal worden opgemaakt of een
melding gedaan worden bij de sociale verzekeringsbank. Tevens wordt door de gemeente
toezicht gehouden op de kwaliteit van de verzuimregistratie van de school. Meer informatie
over de leerplichtwet vindt u hier: http://www.leerplicht.net/ en hier:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht of http://www.rblmidden-gelre.nl/

