
   
 

Verzuimprotocol                                Schooljaar 2019-2020 

 
 

Ziek, naar de tandarts of problemen met het vervoer: soms kun je even niet naar school of lukt het 
niet om op tijd te komen. Als je daar een goede reden voor hebt, is dat meestal geen probleem. Is die 
reden er niet, dat is het een andere zaak. Want als je vaak niet op school bent, is dat niet goed voor je 
prestaties. Je raakt achterop en je raakt je studieritme kwijt. Bovendien ben je nog leerplichtig. Het is 
onze taak om te checken dat je op school bent. Daarom hebben wij op school regels voor te laat 
komen en andere vormen van afwezigheid. 
 
Betrokken medewerkers: 

- Verzuimregistrator Reinald op den Buijs: registreert afwezigheid en zorgt voor overzicht van 
afwezige leerlingen en communiceert dit met verzuimcoördinator, afdelingsleiders, coaches 
en zorgcoördinator.  

- Verzuimcoördinator Mireille Sleutjes: houdt zicht op het naleven van procedures en haalt 
informatie op. 

- Coaches: ontvangen overzicht afwezige leerlingen en gaan, indien nodig, in gesprek met 
leerling en eventueel ouders. 

- Afdelingsleiders Juliet Wijngaards en Jeanine Petronilia: houden zicht op afwezigheid van 
leerlingen en voeren, indien nodig, gesprekken met leerlingen en ouders.  

- Zorgcoördinator Kiki Goessens: houdt zicht op afwezigheid van leerlingen, stemt af met 
afdelingsleiders en regelt, indien nodig, passende zorg.  
 

Te laat 

Notre Dame maakt onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd te laat komen. 

 
Geoorloofd te laat 
Voorbeelden van “geoorloofd te laat komen” zijn: 
•     medische redenen 
•     als je pech hebt met je fiets, een lekke band hebt of als iemand anders hebt geholpen 
die pech of een lekke band had; 
•     vervoervertraging, bijvoorbeeld als je bus te laat was of je trein vertraging had; 
•     bijzondere redenen gemeld door je ouders. 
Ben je geoorloofd te laat? Dan zijn er verder geen gevolgen. 
 
Ongeoorloofd te laat 
Je bent in ieder geval ongeoorloofd te laat als je: 
•     je boeken of andere spullen moest halen; 
•     je telefoon in je kluisje moest leggen; 
•     een roosterwijziging hebt gemist; 
•     je verslapen hebt. 
Ben je te vaak ongeoorloofd te laat, dan heeft dit gevolgen. Welke dit zijn, lees je 
hieronder. Je docent of de medewerker bij de receptie bepaalt of je geoorloofd of ongeoorloofd te 
laat bent en registreert dit. 
 
Ben je ongeoorloofd te laat? 
Dan meld je je vóór 8.00 uur de volgende ochtend bij de receptie. 
  



   

 
 
Ben je vaker te laat, dan heeft dit andere gevolgen. 

Ongeoorloofd 
te laat 

Gevolgen 
 

Ben je in een 
periode van 
twee maanden 
vaker te laat? 
 

- School stuurt jou en je ouders een e-mail. 
- Je krijgt een gesprek met je mentor/coach. 
- Je mentor/coach geeft in Magister/ Learning Portal aan dat dit gesprek heeft 

plaatsgevonden. 

Ben je 6x te 
laat? 

- School stuurt jou en je ouders een e-mail. 
- Samen met je ouders word je uitgenodigd voor een gesprek met je 

mentor/coach. 

Ben je vaker 
dan 10x te laat? 

- School stuurt jou en je ouders een mail. 
- School doet een melding van het verzuim via het verzuimloket bij de 

leerplichtambtenaar. 
- Samen met je ouders word je uitgenodigd voor een gesprek met  de 

leerplichtambtenaar, om uit te zoeken waarom je vaak te laat bent. Uit dit 
gesprek vloeien afspraken voort waaraan je je moet houden. De 
leerplichtambtenaar controleert of dit gebeurt. 

 

Ziek 
‘s Ochtends ziek 
Ben je ’s ochtends zo ziek dat je niet naar school kunt? Bel dan voor 8.15 uur naar school via nummer 
024 322 9337. De receptie registreert de afwezigheid voor 9.30 uur. 

 
Ziek naar huis 
Word je ziek op school, meld je dan bij de receptie. Jullie bekijken dan samen wat het beste is. Ga je 
naar huis, dan bekijken we hoe je thuiskomt. In zo’n geval belt school en bel jij je ouders of verzorgers 
en krijg je een formulier mee voor de betermelding.  Je ouders vullen daarop ook een deel in. Dit 
formulier neem je mee als je weer naar school komt. 
 
Meer dan vier losse ziekmeldingen per jaar 
Meld je je in één schooljaar meer dan vier keer ziek? En heeft dat elke keer een andere reden? Dan 
krijg je een uitnodiging om op gesprek te komen bij de jeugdarts. 
 
Eruit gestuurd 
Word je uit een les gestuurd, dan moet jij je melden bij de medewerker in A17. Hier wordt het 
gesprek gevoerd en worden afspraken gemaakt.  
 
Ongeoorloofd afwezig tijdens een of meerdere onderwijsactiviteiten 

Als je afwezig bent bij een onderwijsactiviteit zonder geldige reden dan ben je ongeoorloofd afwezig. 
Dat betekent dat jij de tijd op een ander moment moet inhalen. Dit gebeurt in de A17. Je  
mentor/coach bespreekt de ongeoorloofde afwezigheid met jou en maakt samen met jou een 
afspraak voor het inhalen. 
 
Vaker ongeoorloofd afwezig tijdens een of meerdere onderwijsactiviteiten 

Ongeoorloofd 
afwezig 

Gevolgen 
 

Ben je in een 
periode van 
twee maanden 
vaker 
ongeoorloofd 
afwezig? 
 

- School stuurt jou en je ouders een e-mail. 
- Je krijgt een gesprek met je mentor/coach. 

Je mentor/coach geeft in Magister aan dat dit gesprek heeft 
plaatsgevonden. 

  



   

Is uw kind 6x 
ongeoorloofd 
afwezig 

- School stuurt jou en je ouders een e-mail. 
- Samen met je ouders word je uitgenodigd voor een gesprek met je 

mentor/coach. 

Is uw kind vaker 
dan 10x 
ongeoorloofd 
afwezig? 

- School stuurt jou en je ouders een mail. 
- School doet een melding van het verzuim via het verzuimloket bij de 

leerplichtambtenaar. 
- Samen met je ouders word je uitgenodigd voor een gesprek met  de 

leerplichtambtenaar, om uit te zoeken waarom je vaak afwezig bent. Uit dit 
gesprek vloeien afspraken voort waaraan je je moet houden. De 
leerplichtambtenaar controleert of dit gebeurt. 

 
Alle afwezigheid bespreken we ook altijd in de driehoeksgesprekken tussen jou, je ouders en je 
mentor/coach. 
 
  


