
 

VERZUIMREGELING 

 

Te laat 
Leerlingen mogen op jaarbasis twee keer te laat komen zonder sancties. Dit  

compenseert het te laat komen door oorzaken buiten de schuld van leerlingen om. 

Na drie keer te laat moeten leerlingen zich altijd melden, de 3e en 4e keer een uur 

eerder in C4, bij de 5e keer melden ze zich dezelfde dag bij de afdelingsconrector en 

de dag daarna om 7.45 uur in C4. Tevens gaat er een brief naar de ouders. Bij 6 of 

meer te-laatmeldingen: altijd de volgende dag om 7.45 komen werken in C4. Bij 8 

keer nog een brief met een aankondiging van een melding naar leerplicht. Bij 11 keer 

te laat gaat er een melding naar leerplicht en een brief naar de ouders. De afdeling 

leerplicht zal bij herhaaldelijk te laat komen sancties treffen waarbij een verwijzing 

naar bureau Halt en een proces verbaal tot de mogelijkheden behoren. Meldingen 

aan de afdeling leerplicht maken we kenbaar aan de ouders.  

Te laat en geen pasje bij zich hebben levert een extra sanctie op: een keer extra om 

7.45 uur terugkomen in C4. Leerlingen die meer dan 25 minuten ongeoorloofd te laat 

zijn worden niet meer toegelaten tot de les en zullen als absent worden gezien. 

 

Absentie 
Als een leerling op enige wijze, door ziekte of anderszins, niet aan zijn verplichting 

van lesbezoek kan voldoen, dienen de ouders actie te ondernemen. Zij melden tijdig, 

doch uiterlijk vóór 9.00 uur, op de verzuimdag telefonisch het verzuim. Mocht tevoren 

duidelijk zijn dat dit meerdere dagen gaat duren dan geven zij aan tot welk moment 

er verzuim zal zijn. Mocht het verzuim langer duren dan melden ouders dit opnieuw. 

Bij ingesproken berichten wordt bij twijfel over de echtheid gebeld naar de ouders. 

Ook bij kortdurend verzuim voor dokter of orthodontist bezoek dient vooraf gebeld te 

zijn.  

Een leerling die onder schooltijd ziek wordt, meldt zich bij de receptie. De receptie 

neemt contact op met de ouders. Mocht de leerling de volgende dag nog ziek zijn, 

dan bellen de ouders de volgende dag wederom. Deze regels gelden ongeacht de 

leeftijd van leerlingen. 

Onaangekondigde absentie wordt als schoolverzuim gezien, waar sancties 

tegenover staan. Bij recidive wordt contact opgenomen met de leerplichtambtenaar. 

De standaardsanctie bij het eerste ongeoorloofde verzuim is: voor elk gemist uur om 

7.45 uur in C4 komen werken. Bij recidive volgt een zwaardere straf, die opgelegd 

wordt door de afdelingsconrector. Er kan melding gedaan worden bij leerplicht. Van 

elke melding bij leerplicht krijgen ouders bericht. 

 

Leerlingen die door een blessure niet mee kunnen doen met gymnastiek hoeven niet 

ziek gemeld te worden. Zij vervoegen zich bij de gymnastiekdocent die, indien nodig, 

een vervangende opdracht verstrekt. Alleen bij zeer ernstige en langdurige blessures 

worden leerlingen door de gymnastiekdocent – na overleg - doorgestuurd naar de 

afdelingsconrector. Ouders stellen de gymnastiekdocent en de afdelingsconrector 

van de blessure op de hoogte. 



 

Verlof 
Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat een leerling 

buiten de schoolvakanties een of meerdere dagen verlof wil opnemen. Voor dit 

zogenoemde 'extra verlof' zijn regels opgesteld door leerplicht. Hierbij geldt dat er 

sprake moet zijn van ‘gewichtige omstandigheden’ (situaties die gelegen zijn buiten 

de wil van ouders en/of leerling).  

 

Aanvragen voor extra verlof tot en met tien schooldagen worden ingediend bij de 

afdelingsconrector middels het hiervoor bestemde verlofformulier. De 

afdelingsconrector zal met inachtneming van wet- en regelgeving, eventueel na 

overleg met de leerplichtambtenaar, een beslissing nemen. Het aanvragen van elf 

schooldagen of meer verlof wordt altijd ingediend bij de leerplichtambtenaar.  

 

De afdelingsconrector is verplicht de leerplichtambtenaar een kennisgeving 

ongeoorloofd schoolverzuim te sturen, wanneer de leerling, ondanks een negatieve 

beslissing toch gebruik maakt van het gevraagde verlof. Tegen ouders, die hun 

kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden 

opgemaakt.  

 

  

http://www.rotterdam.nl/Clusters/Maatschappelijke%20ontwikkeling/Document%202013/Jeugd%20en%20Onderwijs/Leerplicht/extra_verlof/aanvragen%20verlof%20minder%20dan%2010%20dagen.pdf
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Maatschappelijke%20ontwikkeling/Document%202013/Jeugd%20en%20Onderwijs/Leerplicht/extra_verlof/aanvragen%20verlof%20minder%20dan%2010%20dagen.pdf

