Bijlage bij Schoolplan 2016-2020 Pieter Nieuwland College
Verzuimbeleid

Absenties
Als een leerling ziek is of om andere reden niet naar school kan, moet de ouder/verzorger voor
8.30 uur de school bellen of mailen Leerlingen tot 18 jaar mogen zichzelf niet telefonisch ziek/afmelden.
Wanneer een leerling ziek wordt op school en naar huis wil, moet hij/zij zich afmelden bij iemand van de schoolleiding
en zijn/haar vertrek doorgeven aan de conciërge. Een leerling mag niet naar huis gaan zonder zich afgemeld te
hebben.
Wanneer een leerling niet mee kan doen met gymnastiek dan moet hij/zij voor aanvang van de les een brief van de
ouders/verzorgers aan de gymdocent laten zien, waarin duidelijk omschreven staat waarom de leerling niet kan
deelnemen aan de les. De gymdocent beslist over de verdere gang van zaken.

Absentiekaart inleveren na ziekte
Zodra een leerling weer beter is, neemt hij/zij een door de ouders/verzorgers ingevulde en ondertekende absentiekaart
mee naar school. Deze wordt gecontroleerd op echtheid. Steekproefsgewijs kan er met de ouders/verzorgers contact
worden opgenomen over ingeleverde absentiekaarten.

Absentiekaarten bij tandarts- of ziekenhuisbezoek
Afspraken bij de tandarts of de specialist zijn van tevoren bekend. Een absentiekaart moet van tevoren worden
ingeleverd.
Wanneer de leerling acuut naar een arts/tandarts moet, verwachten wij van de ouder/verzorger dat dit wordt gemeld.
Wanneer de leerling weer op school is, levert hij/zij een absentiekaart in met exact het aantal lesuren, dat de leerling
afwezig is geweest.
Wij kunnen een leerling vragen een bewijsstuk te tonen, bijvoorbeeld een afspraakkaart van de tandarts of de
bezochte arts.

Op tijd inleveren absentiekaarten
Na ziekte of onverwacht bezoek aan een arts/tandarts, moeten de absentiekaarten op de dag dat de leerling weer op
school is worden ingeleverd.
Wanneer de kaarten niet op tijd worden ingeleverd, worden de kaarten niet meer geaccepteerd. De gemiste uren
worden geadministreerd als spijbeluren en moeten ingehaald worden.

Absent tijdens toetsen en proefwerken
Bij ongeoorloofd of niet verantwoord verzuim tijdens toetsen en proefwerken, kan de docent maatregelen nemen,
bijvoorbeeld kan hij/zij besluiten om het cijfer 1 te geven.

Te laat
De leerling die te laat komt, haalt een 'te laat briefje' bij de conciërges. Zonder te laat briefje wordt een leerling niet
toegelaten tot de les! Bij de te laat-registratie wordt het schoolpasje van de leerling gescand waardoor er automatisch
een te laat briefje wordt uitgeprint. Daarom is het nodig dat de leerling zijn/haar schoolpasje altijd bij zich heeft.

Leerlingen die meer dan 10 minuten te laat komen, worden niet meer toegelaten tot de les. Het gemiste uur wordt als
ongeoorloofde geregistreerd en moet dus worden ingehaald.
Te laat komen valt ook onder ongeoorloofde absenties. Veelvuldig te laat komen melden wij bij leerplicht.
Regels:
bij 2 keer te laat in één blok volgen geen sancties.
e
e
e
bij de 3 keer te laat in hetzelfde blok moet de leerling één lesuur inhalen. Bij de 4 keer, 5 ..etc moet er telkens
een lesuur worden ingehaald.

Extra verlof, vakantieverlof en vrijstelling
Het uitgangspunt is dat leerlingen buiten de schoolvakanties niet van school mogen wegblijven. Voor extra verlof gelden
de richtlijnen zoals vastgelegd in de leerplichtwet
Een aanvraag voor één of meer dagen verlof heet een aanvraag extra verlof. Extra verlof moet altijd schriftelijk
aangevraagd worden (met opgave van reden). Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij school. Over aanvragen van
minder dan 10 dagen beslist de schooldirecteur. Aanvragen van meer dan 10 dagen legt de schooldirecteur voor aan
de leerplichtambtenaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vakantieverlof en verlof wegens gewichtige
omstandigheden (art. 11 f en g LPW). De school is verplicht om de aanvrager schriftelijk op de hoogte te stellen van
het besluit (een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht) om het verlof al dan niet toe te kennen.
Luxe verzuim
Ongeoorloofd verzuim rondom de vakanties heet ook wel ‘luxeverzuim’. Leerplichtambtenaren houden streng toezicht
op luxeverzuim: leerlingen moeten het schooljaar gezamenlijk starten en afsluiten. Als kinderen rondom de
vakantieperioden zonder toestemming van school verzuimen, zijn de ouders/verzorgers strafbaar.

Vrijstelling leerplicht
Wanneer een kind lange tijd niet naar school kan vanwege lichamelijke of psychische problemen, kan er een beroep
worden gedaan op vrijstelling van de leerplicht bij de leerplichtambtenaar. Hij/Zij schakelt een arts of psycholoog in om
te beoordelen of een kind vrijstelling krijgt.
Op de volgende veel gestelde vragen kan het antwoord worden gevonden op de site van de gemeente
Amsterdam: http://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht/

• Hoe kan ik een extra vrije dag aanvragen?
• Krijgt mijn kind vrij voor een huwelijk of andere bijzondere situaties?
• Kan mijn kind vrij krijgen voor een niet-christelijke religieuze feestdag of plicht?
• Wie beslist er over een verlofaanvraag?
• Ik wil buiten de schoolvakanties op vakantie. Mag mijn kind mee?
• Wat is luxe verzuim?
• Mijn kind verblijft langdurig in het buitenland. Mag dat?
• Wat moet ik doen als mijn kind lange tijd niet naar school kan?
Richtlijnen voor docenten met betrekking tot de verzuimregistratie
Het Pieter Nieuwland College heeft een duidelijk en goed functionerend absentiebeleid. Het is van belang dat elke
docent nauwgezet de instructies met betrekking tot het verzuim van leerlingen uitvoert.
Elk lesuur, (dus ook bij een blokuur!) moet de docent in Magister absente leerlingen noteren.

De docent sluit de les in Magister af wanneer hij alle absenties/opmerkingen correct heeft ingevoerd.
Een te laat binnengekomen leerling dient de docent een te-laat-briefje te overhandigen . Indien een leerling deze niet
kan overhandigen of later dan 10 minuten ná aanvang van de les binnenkomt, mag die leerling niet tot de les worden
toegelaten. De leerling moet als absent worden geregistreerd. Natuurlijk hoort de verzuimcoördinator het graag als je je
zorgen maakt over een leerling wat betreft verzuim of waarvan je het vermoeden hebt dat het verzuim niet klopt.
Richtlijnen voor de registratie van absenties van leerlingen
Elk lesuur worden de absenties gecontroleerd door de conciërge.
Ouders worden zo spoedig mogelijk gebeld of ge-sms’t, als de reden van absentie niet bekend is.
Zijn ouders onbereikbaar dan wordt via de mail of telefonisch de verzuimcoördinator en de
afdelingsleider hiervan op de hoogte gesteld.

