
VERZUIMPROTOCOL 

1) Wat doe je als je te laat bent? 

 Je meldt je bij de coördinator verzuim (mw. Bianca) in kamer 0.53. Mw. Bianca vult 
in Magister in dat je te laat bent. Je krijgt een briefje waarmee je de klas in mag. Wel 
meteen doorlopen. 

 Je geeft het briefje aan je leraar, gaat rustig zitten en doet mee met de les. 

 Let op: je kunt ook na het eerste uur te laat zijn. 
 

2) Wat doe je als je op een dag ziek bent? 

 Je ouders/verzorgers bellen (vóór 8:30 uur) naar school (telefoon: 050 3210524  of  
06-45444129) dat je ziek bent.  

 Op de dag dat je er weer beter bent, meld je je bij mw. Bianca met een briefje van je 
ouders/verzorgers. Op dit briefje staan 5 dingen:  

- Je voornaam en achternaam 
- Je klas 
- De reden waarom je niet op school was 
- Op welke data je er niet was 
- De handtekening van je ouders/verzorgers 

 
3) Wat doe je als je op school ziek wordt en je wilt naar huis? 

 Je gaat naar mw. Bianca en je vraagt of je naar huis mag. 

 Mw. Bianca belt met je ouders/verzorgers. 

 Als het mag, ga je naar huis en krijgt je een briefje mee dat je ouders/verzorgers 
invullen.  

 Dit briefje lever je in bij mw. Bianca als je weer op school bent vóór 8.40 uur. 
 

4) Welke straf krijg je als je je niet aan de regels houdt? 
a) Je bent te vaak te laat: 

- Na de 3e  keer dat je te laat bent kom je de volgende dag om 8:15 uur op school 
om strafwerk te schrijven.  
Na de 6e  keer dat je te laat bent kom je de volgende dag om 8:00 uur op school 
om strafwerk te schrijven. 
Na de 9e  keer dat je te laat bent kom je de volgende dag om 7:45 uur op school 
om strafwerk te schrijven. 

- Na de 3e, 6e en de 9e keer neemt school ook contact op met je 
ouders/verzorgers. 

- Na de 12e keer dat je te laat komt, schakelt de teamleider de 
leerplichtambtenaar in. De school neemt contact op met je ouders. 
Leerplichtambtenaar en school overleggen en geven je straf. 

b) Je bent zonder toestemming afwezig. Dit heet spijbelen (SB).  
Gemiste uren haal je voor en/of na schooltijd in. Mw. Bianca bepaalt wanneer je dit 
moet doen (niet jijzelf). Mw. Bianca neemt contact op met je ouders en meldt dit ook 
bij Leerplicht. 

c) Als je vijf keer ziekgemeld wordt, nemen we contact op met je ouders/verzorgers en 
zo nodig de schoolarts of Leerplicht. We willen natuurlijk wel dat het goed met je 
gaat en dat je gewoon naar school kan. 
 

5) Zijn er ook uitzonderingen mogelijk? 
Misschien dat je bijvoorbeeld moet deel-schakelen (in een ander gebouw). Of je hebt 
problemen met de busverbinding. Ga in zulke gevallen naar mw. Bianca in kamer 
0.53 om daar afspraken over te maken. 

 


