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Ziekmelding





In geval van afwezigheid wegens ziekte stellen de ouder(s)/verzorger(s) de school
daarvan voor aanvang van de eerste les (8.25 uur) op de hoogte.
Als de leerling weer beter is levert de leerling een ingevuld en ondertekend
absentieformulier in bij de conciërge.
Als een leerling tussentijds ziek naar huis wil gaan, meldt hij/zij dit bij de conciërge. De
ouders dienen schriftelijk of telefonisch de ziekmelding te bevestigen.
Als een leerling langdurig of vaak ziek is, wordt overleg gevoerd met de
ouder(s)/verzorger(s) over eventuele te ondernemen acties.

Te laat komen






Als een leerling gedurende het eerste lesuur te laat komt op school zonder geldige
reden, haalt hij/zij een te laat briefje bij de conciërge om zich toegang tot de les te
verschaffen.
Als een leerling na het eerste lesuur te laat komt zonder geldige reden, meldt de
docent dit in Magister.
Indien een leerling zich om 8.00 uur moet melden, maar dat niet doet, dan meldt de
leerling zich de volgende twee dagen om 8.00 uur.
Mocht het voorkomen dat een leerling vaker te laat is, dan gelden de volgende regels:
aantal

gevolg

sanctie

Eerste keer te laat in een
schooljaar

1e uur: te laat briefje bij
conciërge

geen

vanaf het 2e uur: melding
door docent in Magister
actie: verzuimcoördinator
(gaat na of leerling 2e uur
wel aanwezig is)
Iedere volgende keer te laat
per schooljaar

1e uur: te laat briefje bij
conciërge

volgende dag om 8.00 uur
melden

vanaf het 2e uur: melding
door docent in Magister
actie: verzuimcoördinator
(gaat na of leerling 2e uur
wel aanwezig is)
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3 keer te laat (per
trimester)

de mentor wordt op de
hoogte gebracht

middag mediatheek

actie: verzuimcoördinator
6 keer te laat (per
trimester)

de leerjaarcoördinator,
mentor en
ouder(s)/verzorger(s)
worden op de hoogte
gebracht

2 middagen mediatheek

actie: verzuimcoördinator
en LCO (brief ouder(s)/
verzorger(s))
9 keer te laat

er wordt een melding
gedaan naar de
leerjaarcoördinator, mentor,
ouder(s)/verzorger(s) en de
leerplichtambtenaar

3 middagen mediatheek

actie: verzuimcoördinator en
LCO (brief ouder(s)/
verzorger(s)) + licht
leerplicht in
meer dan 9 keer te laat

er wordt een 2e melding
gedaan naar de
ouder(s)/verzorger(s) en de
leerplichtambtenaar

uitnodiging gesprek met
ouder(s)/verzorger(s)

actie: verzuimcoördinator en
LCO (brief ouder(s)/
verzorger(s)) + licht
leerplicht in

Absentie






In geval van afspraken met een (tand)arts tijdens schooluren, meldt de leerling dit
vooraf middels een door een van de ouder(s)/verzorger(s) ondertekend
absentieformulier bij de conciërge. De ouder(s)/verzorger(s) kunnen ook telefonisch de
school op de hoogte brengen van de afspraak.
In geval van het bezoek van een leerling aan een open dag (klas 5 en 6) of het afleggen
van een rijexamen doet de leerling vooraf een schriftelijk verzoek bij de betreffende
leerjaarcoördinator.
Een verzoek tot bijzonder verlof moet middels een formulier minimaal 8 weken van
tevoren (indien mogelijk) aangevraagd worden.

Ongeoorloofd verzuim


Bij verzuim van een of meerdere lesuren zonder geldige reden wordt het
verdubbelingsprincipe toegepast: een leerling haalt ieder gemist lesuur dubbel in door
schoolwerk te doen in de mediatheek. Als een leerling bijvoorbeeld 1 lesuur heeft
verzuimd, haalt hij 2 uur in, als hij 2 lesuren heeft verzuimd, haalt hij 4 uur in, etc..
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Het inhalen van bovenstaande uren vindt aan het einde van de lesdag plaats.
Bij verzuim zonder geldige reden verliest de leerling voor de verzuimde lestijd het recht
op extracurriculaire schoolactiviteiten.
Als een leerling meer dan 16 uur van de lestijd verzuimt gedurende een periode van 4
weken, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

De in deze notitie genoemde formulieren zijn de downloaden via de website van de school:
www.felisenum.nl
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