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Beste ouders/verzorgers, 

De verzuimcoördinator en het team op school zijn aan de slag om het verzuim van de leerlingen terug te 

dringen. Het is namelijk van belang dat leerlingen in de lessen aanwezig zijn en meedoen aan alle 

activiteiten, om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de toekomst. We werken daarom actief en 

oplossingsgericht aan het terugdringen van verzuim.  

In dit stuk treft u een beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen aan. 

Onder verzuim valt:  

- Te laat komen; 

- Geoorloofd verzuim; 

- Ongeoorloofd verzuim en ziekte.  

U kunt contact opnemen met de mentor of de verzuimcoördinator als u vragen heeft over verzuim. 

Samen met u werken wij er hard aan om het verzuim terug te dringen. 

 

ABSENTIE-/ZIEKMELDING 

TELEFONISCH TUSSEN 08:00 UUR EN 08:30 UUR BIJ DE SERVICEBALIE: 043-3541234 

OF VIA SOMTODAY 

1. Bij ziekte nemen ouders/verzorgers tussen 08:00 uur en 08:30 uur contact op met de servicebalie, of zij 

maken hiervan melding in Somtoday. 

2. Verzuim bij doktersbezoek/tandartsbezoek e.d. dient altijd vooraf bij de servicebalie te worden gemeld 

middels een briefje ondertekend door ouders/verzorgers, of via Somtoday.  

Indien de leerling niet is afgemeld, wordt de afwezigheid geregistreerd als ongeoorloofd verzuim. 

3. Bezoek aan een arts, fysiotherapeut of officiële instantie dient zoveel mogelijk buiten de lestijden te 

worden gepland.  

4. Ouders/verzorgers melden de reden van verzuim. Als het verzuim langer duurt dan aanvankelijk 

gemeld, dient de leerling opnieuw afgemeld te worden. 

5. In geval van verzuim bij PTA-toetsen en centrale examens dient iedere dag afgemeld te worden, in 

verband met het inhalen van gemiste toetsen (zie ook het examenreglement). 

6. Wanneer de leerling de lessen op school na verzuim weer hervat, sturen de ouders/verzorgers een 

ingevulde betermelding (zie website: https://www.bonnefantencollege.nl/ouders/betermelding-

leerlingen/) naar de servicebalie: info@bonnefantencollege.nl.  

7. Ouders/verzorgers zijn overdag telefonisch bereikbaar, via de door u opgegeven gegevens (zie 

Somtoday). Wijziging van telefoonnummer en/of e-mailadres zo spoedig mogelijk doorgeven aan de 

servicebalie. 
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TE LAAT KOMEN 

1. Bij te laat komen meldt de leerling zich bij de servicebalie op vertoon van het schoolpasje. Hij/zij krijgt 

een te laat briefje waarmee toegang tot de les verkregen wordt.  

2. Als de leerling meer dan 20 minuten ongeoorloofd te laat komt, zal dit niet als te laat komen maar als 

ongeoorloofd verzuim worden afgehandeld. De leerling zal bovendien door de verzuimcoördinator 

worden aangesproken. 

3. Bij 3 keer ongeoorloofd te laat komen dient de leerling zich de volgende schooldag om 08:00 uur te 

melden bij de medewerker in het OLC. De leerling blijft tot aanvang van zijn/haar eerste les in het OLC.  

4. Als de leerling na 3 keer te laat komen, zich de volgende schooldag niet om 08:00 uur meldt in het OLC, 

betekent dit dat leerling zich twee opeenvolgende schooldagen om 08.00 uur moet melden.  

Mocht het zo zijn dat de leerling zich ook die dag niet komt melden, dan zal er in overleg met de 

medewerker van het OLC en de verzuimcoördinator een afspraak gemaakt worden om minimaal 1 uur 

na te blijven in het OLC. 

5. Na 3 keer ongeoorloofd te laat komen zal er een brief naar ouders/verzorgers worden verstuurd door 

de medewerker van de servicebalie. 

6. Als een leerling moet nablijven en niet aanwezig is, neemt de verzuimcoördinator contact op met 

ouders/verzorgers. Mocht er geen geldige reden zijn, dient de leerling opnieuw na te blijven, in overleg 

met de verzuimcoördinator. 

7. Bij frequent te laat komen (16 keer of meer in 4 weken) zal de leerling bij de leerplichtambtenaar 

worden gemeld, conform de leerplichtwet. Tevens zal de zorgcoördinator worden ingeschakeld om 

ondersteunende maatregelen aan te bieden. 

 

ONGEOORLOOFD VERZUIM  

1. Als de leerling ongeoorloofd afwezig is in een les, wordt dit in het systeem genoteerd als spijbelen. 

2.  De verzuimcoördinator controleert bij ouder(s)/verzorger(s) of er een geldige reden is voor het  

  ongeoorloofde verzuim. 

3.  Wanneer er geen geldige reden is, zal de leerling de eerstvolgende schooldag door de verzuimcoördinator  

  worden aangesproken dat hij/zij de gespijbelde lesuren moet inhalen door na te blijven in het OLC.  

 Mocht het zo zijn dat de leerling zich niet komt melden in het OLC, dan zulle de ouder(s)/verzorger(s)  

  door de verzuimcoördinator worden geïnformeerd en kan de leerling bij de leerplichtambtenaar worden  

  gemeld, conform de leerplichtwet. 

4. Bij frequent ongeoorloofd verzuim zal de leerling automatisch bij de leerplichtambtenaar worden gemeld,  

  conform de leerplichtwet. Tevens zal de zorgcoördinator worden ingeschakeld om ondersteunende  

  maatregelen aan te bieden. 

 

 

Disclaimer 

Dit protocol is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat 

dit protocol onvolledig is. School behoudt zich het recht voor om waar nodig aanpassingen te doen. 

 


