Reglement absentie, verlof en verzuim
Ziekte
Ziekmelding: 0492-79 20 00
Indien uw zoon/dochter ziek is of een bezoek aan een arts moet brengen, wordt u verzocht dit ’s morgens vóór
08.25 uur aan ons door te geven. U krijgt dan altijd de voor de absentenregistratie verantwoordelijke persoon aan
de lijn.
De ziekmelding wordt niet automatisch doorgezet naar de volgende lesdag. Dan staat in principe in Magister het
icoon AO (onwettig afwezig). We verzoeken u dus de volgende dag opnieuw te bellen naar school indien uw
zoon/dochter de volgende dag ziek thuis is.
Mocht een leerling ziek worden onder schooltijd, dan moet hij/zij zich melden op het werkplein bij de
onderwijsondersteuner. Daar neemt de leerling contact met u op om in overleg te besluiten of uw zoon/dochter naar
huis kan gaan. Als u besluit de leerling naar huis te laten gaan, moet u via bovenstaand nummer doorgeven dat de
leerling veilig thuis is aangekomen. Werkende ouders worden door hun kind op de hoogte gebracht van het ziek
zijn en de ouders bellen daarna naar bovenstaand nummer.
Als uw zoon/dochter na een of meerdere dagen ziekte weer naar school gaat, moet u een briefje meegeven waarop
u vermeldt op welke dagen hij/zij afwezig is geweest. Dit briefje moet worden ingeleverd bij de receptie. Vergeet u
a.u.b. niet op zo’n briefje de naam te vermelden waarmee uw zoon/dochter bij ons staat ingeschreven!
Te laat
Indien uw zoon/dochter te laat komt, meldt hij/zij zich (met een briefje van u met de reden) eerst bij de receptie.
Zonder briefje of geldige reden moet hij/zij zich de volgende dag voor 8.00 uur melden.
Tandarts- en dokterbezoek
Wij willen u dringend verzoeken om de tandarts en orthodontist zoveel mogelijk buiten schooltijd af te spreken.

Verlof
Verlof vragen
Wilt u buitengewoon verlof aanvragen voor een belangrijke (familie-)gebeurtenis dan dient u dat schriftelijk te doen
bij de betreffende leerlingcoördinator.

Verlof voor islamitische feestdagen
Gedurende het schooljaar zijn er enkele islamitische feestdagen die op schooldagen vallen. U dient hiervoor verlof
aan te vragen. Dat moet schriftelijk uiterlijk een dag van tevoren bij de schoolleiding worden gedaan. We wijzen u
erop dat we maximaal één dag verlof mogen geven, ook voor een feest dat twee dagen duurt.
Afwezigheid
Elke les noteert de vakdocent de leerlingen die afwezig zijn. Elke dag zal tijdens het tweede lesuur worden
nagegaan of er leerlingen afwezig zijn die niet door hun ouders die ochtend zijn afgemeld. Is dat niet het geval, dan
nemen we contact op met de ouder(s)/verzorger(s).
Mocht er toch sprake zijn van ongeoorloofd verzuim, zal de gemeente hiervan in kennis worden gesteld.

