VERZUIMPROTOCOL Maris College

Geoorloofd verzuim
Ziekteverzuim
De leerling moet voor 09.00 uur worden ziek gemeld door de ouders/verzorgers. Ziekteverzuim en
doktersbezoeken e.d. worden bevestigd door ouders en/of een afspraakbrief van de behandelaar
en/of een registratiebrief (geel) van school.

Procedure ziekteverzuim
ls uw kind langer dan 6 achtereenvolgende schooldagen, of meer dan 3 keer ziek gemeld in drie
achtereenvolgende maanden, dan onderneemt de school actie.
De mentor gaat een gesprek met u en uw kind aan. Ook kunnen wij de schoolarts inschakelen voor
een consult en het veelvuldig ziekteverzuim melden aan de leerplichtambtenaar.
Heeft uw kind eenmaal per jaar griep, dan maken wij ons geen zorgen om het verzuim, wel om uw
zoon of dochter. Blijft een leerling drie keer per maand met vage klachten thuis dan vinden wij dat
verzuim wel zorgelijk.
Veelvuldig of langdurig ziekteverzuim is een signaal dat het niet goed gaat met de leerling. In zulke
gevallen is het verstandig een zorgtraject te starten. Overleg met de coördinator passend onderwijs
kan hierover duidelijkheid geven.

Verlof
De locatiedirecteur behandelt een aanvraag voor verlof van 10 dagen of minder. Deze laat u
schriftelijk weten of het verlof wordt toegekend. Is dat niet het geval, dan moet uw kind naar school
komen. Is het toch afwezig dan melden we dat aan het verzuimloket, er is dan namelijk sprake van
luxeverzuim.
Dit geldt ook in de gevallen wanneer u, zonder toestemming van school, uw kind een dag eerder mee
op vakantie neemt of een dag te laat terugkomt. Een aanvraag voor verlof van meer dan 10 dagen
melden we bij het verzuimloket, dat de aanvraag doorstuurt naar leerplicht. Leerplicht stuurt een
schriftelijke beschikking aan ouders en school waarin u al dan niet toestemming krijgt voor het verlof.
Bij toestemming gaat het om geoorloofd verzuim. Als het verlof niet wordt toegekend en uw kind
toch afwezig is, dan melden we dat meteen aan het verzuimloket.
Verlof meer dan 10 dagen
De aanvraag moet worden gedaan bij Leerplicht. Bij afwezigheid zonder toekenning verlof is de
school genoodzaakt de leerling te melden bij Leerplicht.
Verlof minder dan 10 dagen
De aanvraag moet worden gedaan op school (formulier balie). School kent de aanvraag verlof wel of
niet toe en retourneert het aanvraagformulier aan de ouders/verzorgers. Bij afwezigheid zonder
toekenning verlof is de school genoodzaakt de leerling te melden bij Leerplicht.
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Ongeoorloofd verzuim
Te laat komen
Het Maris College hanteert op school de 3 - 6 - 9 - 12 regeling. Bij 3 keer te laat moet de leerling zich
de volgende dag om 07.45 uur melden, bij de 4e keer meldt de leerling zich twee dagen om 07.45
uur, bij 5 keer te laat drie keer, enzovoort.
Bij 6 keer te laat volgt een gesprek met ouders en mentor op school. Vanaf 9 keer te laat komen
wordt dit bij Taakgroep Leerplicht/verzuimloket gemeld. Bij 9 keer te laat ontvangen ouders een
schriftelijke waarschuwing van leerplicht. Bij 12 keer te laat volgt er een gesprek bij de afdeling
leerplicht, die kan beslissen of er wordt gemeld bij Bureau Halt.
Leerplicht kan ook een proces verbaal opmaken, waarna de kantonrechter bepaald welke boete
wordt opgelegd.

Ongeoorloofd verzuim (spijbelen)
De docent controleert of de leerling aanwezig is. Als die niet aanwezig is en niet is afgemeld, belt
school de ouders. Als de leerling dan alsnog met goede redenen wordt afgemeld, wordt dit
genoteerd als geoorloofd verzuim. Bij geen gehoor of geen toestemming voor het verzuim van
ouders, wordt de leerling als ongeoorloofd afwezig genoteerd. De school neemt maatregelen als de
leerling ongeoorloofd afwezig is.
De leerling moet de gespijbelde uren dubbel inhalen. De school heeft meldplicht bij Taakgroep
Leerplicht/verzuimloket als een leerling 16 lesuren over een periode van 4 weken ongeoorloofd
afwezig is.

Terugdringen verzuim
Leerlingen die om welke reden dan ook te vaak afwezig zijn, belemmeren niet alleen hun eigen
leerprestaties, zij frustreren ook de lessen voor hun klasgenoten. Docenten moeten te vaak stof
opnieuw behandelen om de leerlingen weer met de klas mee te laten doen, of moeten meerdere
toetsen maken om gemiste proefwerken te laten inhalen. Om het verzuim van leerlingen terug te
dringen en het onderwijsproces te versterken, treffen we in overleg met de Medezeggenschapsraad
de volgende regel.
Een leerling die meer dan tien procent van de lesuren (120 lesuren) afwezig is en waarvoor naar het
oordeel van de school geen afdoende verklaring is, kan niet zonder meer naar een volgend schooljaar
worden bevorderd, maar wordt altijd – dus ook bij voldoende resultaten – besproken in de
overgangsvergadering

