Verzuimprotocol Pieter Nieuwland College
Inleiding
Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te
beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de Leerplichtwet
1969. Verzuim betekent dat een leerling bij lessen of activiteiten van het lesrooster afwezig is.
Om verzuim te kunnen constateren is het nodig dat de school op ieder moment van een lesdag
weet in welke les een leerling zich zou moeten bevinden.
Voor de verzuimregistratie wordt Magister gebruikt. Ook voor het leerlingvolgsysteem wordt
Magister gebruikt.
Wie houden zich bezig met verzuim?
De verzuimcoördinator, de conciërges, de afdelingsleiders, de assistent-afdelingsleiders
en indien nodig directeur houden zich bezig met verzuim.
o
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De verzuimcoördinator en de conciërges hebben het overzicht van het verzuim
van de leerlingen. Alle docenten, mentoren, afdelingsleiders, de assistentafdelingsleiders, de medewerkers bij de administratie kunnen verzuim van de
leerlingen in Magister zien.
De verzuimcoördinator constateert wettelijk verzuim en meldt het bij de
leerplichtambtenaar, via het digitaal verzuimloket, hierna DUO genoemd.
De werkzaamheden van de verzuimcoördinator kunnen bij afwezigheid door
één van de conciërges worden uitgevoerd.

Maatregelen te laat -verzuim
•

•
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Bij de 3e keer te laat in één schooljaar moet zich de volgende dag om half acht
melden. Elke volgende keer te laat betekent opnieuw de volgende om half acht
melden. Bij veelvuldig te laat komen worden de ouders geïnformeerd en wordt er
gemeld bij de leerplichtambtenaar.
De conciërges voeren laatkomers in, Magister telt het aantal maal te laat bij elkaar op.
Bij afwezigheid worden de ouders geïnformeerd. Bij afwezigheid wordt de leerling
gewezen op het verzuim en zal dat moeten inhalen. Indien nodig worden er andere
maatregelen genomen
De ouders worden bij aanhoudend verzuim geïnformeerd door de verzuimcoördinator.
Bij wettelijk verzuim wordt er gemeld via DUO, een melding aan de
leerplichtambtenaar.
Ouders hebben inzage in Magister en kunnen de absenties van hun kinderen inzien
totdat zij 18 jaar oud zijn. Daarna moet de leerling toestemming aan zijn/haar ouders
verlenen, zodat de ouders weer inzage krijgen in Magister. De leerling moet een
verklaring geven aan de verzuimcoördinator.

De gang van zaken
Dagelijks
1. Ouders/verzorgers melden vóór half negen de afwezigheid van hun zoon/dochter. Dit
kan telefonisch of per mail. Na de herfstvakantie in 2018 start er een pilot: De ouders

moeten zelf de afwezigheid (bij ziekte of tandarts/doktersafspraak) van hun kind in
Magister invoeren
2. Degene die het verzuimbericht krijgt (bij ons op school nemen de conciërges de
telefoon aan) voert bij de leerling in Magister in, de persoon die het verzuim meldt en
de reden van het verzuim. De docenten kunnen zien welke leerlingen afwezig gemeld
zijn.
In de klas:
3. De docent registreert het verzuim in Magister door middel van eenduidige codes (zie
verderop). Leerlingen die te laat komen zijn al door de conciërge in Magister
geregistreerd.
4. De conciërge kijkt elk lesuur in Magister welke leerlingen absent zijn en stuurt een
informeert de ouders als het verzuim niet van tevoren is gemeld door de ouders.

Vervolgacties
Vervolg bij te laat komen (niet later dan 10 minuten)
1.
2.
3.
4.

De leerling haalt een te laat briefje bij de conciërge
De conciërge registreert het te laat komen in de verzuimregistratie.
De leerling gaat z.s.m. de les in en levert het briefje in bij de docent.
Als eerste sanctie bij de 3e keer te laat komen in één schooljaar dan meldt de leerling
zich om half acht de volgende ochtend.
5. Bij veelvuldig te laat komen worden de ouders door de verzuimcoördinator
geïnformeerd.
6. Na 6x maal te laat in de hiervoor genoemde periodes wordt de leerling bij Leerplicht
gemeld volgens de afspraak die hierover is gemaakt. Wij tellen hier de ongeoorloofde
absenties bij op van het 1e lesuur van de leerling.
7. Tegelijkertijd stelt de verzuimcoördinator de leerplichtambtenaar van de school op de
hoogte en stuurt hem/haar de verzuimoverzichten (digitaal) toe.
8. Als het te laat komen aanhoudt na het gesprek met de leerplichtambtenaar overlegt de
verzuimcoördinator/mentor dit met de ouders en vervolgens met de afdelingsleider en
de leerplichtambtenaar
9. Later dan 10 minuten: de leerling mag de les niet meer in en wordt ongeoorloofd
absent gemeld in Magister.
10. Bij de 9e maal te laat in de hiervoor genoemde periodes wordt er wederom gemeld bij
de leerplichtambtenaar. De leerling en haar/zijn ouders krijgen een oproep. De
leerplichtambtenaar kan een halt-PV geven.
11. De schoolleiding staat elke ochtend tijdens het 1e uur bij de ingang van de school om
de leerlingen te begroeten en om de laatkomers op te vangen. Zij worden
aangesproken en als zij later dan 10 minuten zijn, dan wordt hen de toegang tot de les
ontzegd en worden de leerlingen naar de mediatheek gestuurd. De schoolleiding
controleert of de leerlingen daar zijn tijdens het eerste lesuur.

Vervolg bij ziekte
1. Als een leerling langer dan 5 dagen ziek is, neemt de
verzuimcoördinator/mentor/afdelingsleider contact op met de ouders/verzorgers. In dit

gesprek informeert de medewerker hoe het gaat met de leerling en wordt afgesproken
wanneer de leerling weer op school komt.
2. Als de afgesproken termijn verlopen is en de leerling is nog niet op school, neemt
verzuimcoördinator opnieuw contact op met de ouders/verzorgers. Zijn er zorgen over
de leerling, dan informeert de verzuimcoördinator behalve de afdelingsleider ook de
zorgcoördinator.
3. Wanneer een leerling 4 maal wordt ziek gemeld in korte tijd (bv. 4x in 2 maanden),
bespreekt de afdelingsleider en zorgcoördinator het ziekteverzuim in het Zorg Advies
Team (ZAT). De schoolarts kan besluiten het ziekteverzuim te behandelen en de
leerling op te roepen. De schoolarts kan constateren of het echt ziekteverzuim betreft
of ongeoorloofd verzuim.
o bij geoorloofd ziekteverzuim gedurende langere tijd kan “de school voor zieke
kinderen” worden ingeschakeld;
o ziekmeldingen die vermoedelijk ongeoorloofd verzuim zijn bespreekt de
verzuimcoördinator met de afdelingsleider en zo nodig met de
leerplichtambtenaar. Indien het echt om ongeoorloofd verzuim gaat, vindt er
een melding via DUO plaats.

