Heemskerk, september 2018
Aan: de ouders/verzorgers van leerlingen Kennemer College Beroepsgericht
Betreft: verzuimprocedure 2018-2019
Beste ouders/verzorgers,
Bijgaand ontvangt u de verzuimprocedure van onze school.
De aanscherping van de verzuimregels door Leerplicht kan betekenen dat uw zoon of dochter
versneld zal worden opgeroepen door de Leerplichtambtenaar vanwege veelvuldig te laat komen
of verzuim.
Ook de coaches zijn geïnformeerd over de aanscherping van de verzuimregels en zullen
wekelijks het verzuim met hun leerlingen bespreken en afspraken maken over het
terugdringen van te laat komen en (on)geoorloofd verzuim.
Mocht u, na het lezen van deze procedure, nog vragen hebben over het verzuim dan kunt u
contact opnemen met onze verzuimcoördinator via ons algemene telefoonnummer 0251-241944.
De verzuimcoördinator is alle dagen bereikbaar behalve op donderdag.
Ouders zijn mede verantwoordelijk voor de schoolgang van hun kinderen (vanaf 12 jr
zijn kinderen namelijk ook zelf verantwoordelijk voor hun schoolgang).
Wij verwachten van ouders/verzorgers dat zij de aanwezigheid van hun zoon of
dochter regelmatig volgen via Magister.

Ziekmelden
Ouders/verzorgers geven de ziekmelding van hun kind telefonisch door vòòr 08.00 uur op
nummer 0251-241944.
Leerlingen die ziek naar huis gaan melden zich af bij de dagopvang in lokaal 118.
Dagopvang belt naar ouders/verzorgers.
Wanneer de leerling weer terug op school is dan dient de (oranje) verzuimkaart te worden
ingeleverd bij de receptie, ondertekend door de ouders/verzorgers .
Te laat komen
Leerlingen die het eerste uur te laat komen melden zich eerst bij de receptie. Zij ontvangen van
de receptie een telaatbriefje (wit kassabonnetje met hun naam en het tijdstip) en melden zich
direct de volgende dag om 7.30 uur. Ook als leerlingen later beginnen dan 8.20 uur melden zij
zich om 7.30 uur! De leerling krijgt dit te horen van de receptiemedewerkers. Het staat tevens
in de Magisteragenda van de leerling. Ouders/verzorgers worden via de mail op de hoogte
gesteld over het melden om 7.30 uur. Horecaleerlingen met een avonddienst melden zich een
dag later om 7.30 uur.
Te laat meldingen en absenties zullen door de coach of mentor, met de leerling, worden
besproken. Indien nodig zullen ouders op school worden uitgenodigd voor een gesprek.
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Een leerling die zich niet meldt om 7.30 uur krijgt één keer een herkansing. Dit wordt
mondeling medegedeeld.
De leerling die zich wederom niet heeft gemeld om 7.30 uur ontvangt een brief (ter
ondertekening door ouders/verzorgers) van de teamleider en blijft een lesuur na aan het
eind van de dag.
Te laat komen na de pauze of tijdens leswisselingen wordt zelf geregistreerd door de docent in
Magister. Tevens worden afspraken gemaakt over het inhalen van de gemiste lestijd.
Bij veelvuldig te laat komen zullen de volgende acties worden ondernomen:
•
tot 6 keer te laat/ongeoorloofd verzuim: gesprek coach of mentor met leerling en
(mail)bericht aan ouders (kort verslag van gesprek en vervolgacties bij herhaling).
Afspraak maken over inhalen gemiste uren.
•
6 tot 9 keer te laat/ongeoorloofd verzuim in een periode: Leerling wordt aangemeld
bij het Leerplichtspreekuur. Kort verslag gesprek en afspraak over inhalen
gemiste uren.
•
Nogmaals 3 keer te laat/ongeoorloofd verzuim: Leerling wordt opnieuw aangemeld bij
het Leerplichtspreekuur. Kort verslag gesprek en afspraak over inhalen gemiste
uren.
•
Vanaf 16 keer te laat volgt een uitnodiging door Leerplicht op het bureau in de
gemeente waar de leerling woont. Verplichte melding bij DUO! Er kan een Haltverwijzing door Leerplicht volgen.
Regelmatig te laat komen is ook een vorm van ongeoorloofd verzuim. Het Kennemer
College is dan ook verplicht dit door te geven aan de Leerplichtambtenaar. Een gesprek met
de Leerplichtambtenaar en zelfs een officiële melding kan het gevolg zijn van veelvuldig te
laat komen.
Ongeoorloofd verzuim
Verzuim waarvoor de school geen schriftelijk bericht heeft ontvangen, wordt wettelijk
gezien als ongeoorloofd verzuim. De school is verplicht dit te melden bij de
Leerplichtambtenaar van de gemeente waar een leerling woonachtig is. Van deze
melding worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld.
Absentie tijdens lesuren
Ouders worden, bij absentie, schriftelijk, of via de mail, op de hoogte gesteld!
De coach of mentor bespreekt wekelijks het verzuim met de leerling en maakt hiervan een
aantekening in Magister.
Bij veelvuldig absentie (zonder contact ouders) zullen de acties worden ondernomen
zoals ook bij te laat komen staan beschreven.
Gemiste uren dienen te worden ingehaald aan het eind van de dag
Uitgangspunten voor een Halt verwijzing Leerplicht
De Halt-regeling is bedoeld voor leerlingen met beginnend verzuim, die wel duidelijk zijn
aangesproken en gewaarschuwd door de school en waarbij de school zelf maatregelen
heeft genomen en ten minste de ouders heeft gewaarschuwd. Bepalend is dus of er al
meerdere keren is verzuimd en tegelijkertijd dat nog geen sprake is van langdurig structureel
en zeer zorgelijk verzuim.
Het heeft de voorkeur om het verzuim – zodra dit is gemeld - nog hetzelfde schooljaar af te
handelen. Uitgangspunt is dat het verzuim plaatsvindt in een aangesloten periode van
een schooljaar. Indien een leerling al is gewaarschuwd en maatregelen zijn genomen,
wordt er in het nieuwe schooljaar niet met een schone lei begonnen, maar kan er bij
herhaald verzuim, direct naar Halt worden verwezen.
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Criteria voor een Halt verwijzing Leerplicht
•
leeftijd 12 tot 18 jaar
•
de jongere is leerplichtig
•
de jongere verzuimt ongeoorloofd meerdere uren/dagen per week of maand
•
het verzuim valt binnen onderstaande richtlijnen (minimum en maximum)
•
het verzuim kan de jongere worden verweten
•
er is geen sprake van een ernstig motivatiegebrek of langdurig c.q. blijvend verzuim
•
er is geen hulpverleningsaanbod noodzakelijk ter zake psychische/ psychiatrische
problematiek
•
de jongere voldoet aan de richtlijnen voor Halt (zie onder)
•
de jongere (ongeacht leeftijd) dient altijd in te stemmen met Halt. De ouders van 12
t/m 15-jarigen dienen ook in te stemmen met de Halt-afdoening (toestemming
opnemen in Halt-procesverbaal).
•
ouders van 16 -en 17-jarigen kunnen schriftelijk geïnformeerd worden
Richtlijnen uren verzuim
minimum: 9 uur verzuim1
maximum: 60 uur verzuim
Richtlijnen te laat komen
minimum: vanaf 12 keer te laat
maximum: 60 keer te laat
Richtlijn combinatie regulier verzuim en te laat komen
minimum: aantal uur verzuim + aantal keren te laat = minimaal 12
maximum: aantal uur verzuim + aantal keren te laat = maximaal 60
Extra verlof
Extra verlof dient minimaal 6 weken van te voren worden aangevraagd. Hier is een speciaal
formulier voor nodig dat is af te halen bij de receptie of te downloaden via de website. Het
verlof (t/m 10 dagen) wordt alleen door de Directeur goedgekeurd als het verzoek aan de
regels voldoet die gesteld zijn door de Leerplichtwet. (Verlof langer dan 10 dagen ligt in handen
van de Leerplicht). Formulier is tevens te downloaden via de website.
Ongeldige redenen om niet naar school te hoeven
• slechte weersomstandigheden
• reistijd is langer dan het lesrooster
• verslapen
• fiets stuk
• medische afspraken dienen zoveel mogelijk buiten de schooluren te worden gemaakt

Verzuim op basis van een ziekmelding
Als een leerling ziek is, dan is hij geoorloofd afwezig. Ook bij geoorloofd verzuim kan de
jeugdarts of schoolverpleegkundige worden ingezet. De rol van de jeugdarts richt zich op
preventie van en vroegtijdige interventie bij ziekte. De jeugdarts zal samen met ouders/leerling
en derden vaststellen wat de mogelijkheden zijn en onderhoudt het contact met school. Zij
kijken welke zorg geboden is en stellen vast welke zorg nog nodig is. Schoolarts bepaalt
samen met ouders/leerling en school hoe de schoolgang geregeld wordt. School doet geen
melding bij Leerplicht, maar registreert de ziekmelding wel in de eigen administratie.

1

met uur wordt bedoeld lesuur = 2 roosterblokjes van in totaal 40 minuten
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Indien school na contact met ouders en jeugdarts vermoedt dat er sprake is van ongeoorloofd
verzuim volgt er wel een melding bij Leerplicht.
Inschakelen jeugdarts of schoolverpleegkundige
• patroonherkenning; regelmatig een dagdeel of gehele dag missen voor ‘kleinere
afspraken’ op medisch gebied
• ouders doen geen moeite om bepaalde afspraken na school te plannen
• frequent verzuim: meer dan 3 keer in 2 maanden ziek
• vijfde ziekmelding in een schooljaar
• 1 keer per 4-6 weken 2-3 dagen ziek gemeld op school
• 2 aaneengesloten weken ziek gemeld op school
• bovengemiddeld ziekteverzuim, bijvoorbeeld 50 uur in een schooljaar
Zie voor het uitgebreide verzuimprotocol onze website.
Met vriendelijke groet,
Directie (MT)
Kennemer College Beroepsgericht
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