Verzuimprotocol locatie Salland
2019-2020

Verzuimcoördinator
Het vmbo Salland van CS Vincent van Gogh te Assen heeft een verzuimcoördinator.
Deze functionaris, mw. G. Kleine, controleert actief de aanwezigheid van leerlingen. Zij neemt
contact op met thuis als afwezigheid van een leerling bij ons op school niet bekend is.
Ziekte en betermelding
Als uw kind door ziekte niet op school kan komen verzoeken wij ouders de school hiervan vóór
08.30 uur telefonisch op de hoogte te stellen. Wanneer telefonisch contact niet mogelijk is, kunt u
de ziekmelding mailen (salland@csvvg.eu). Wanneer uw kind hersteld is en weer naar school komt
ontvangen we van u de herstelmelding telefonisch of schriftelijk.
Indien een leerling niet naar school kan in verband met ziekte of enkele uren vrij moet hebben in
verband met een bezoek aan de huisarts o.i.d. dan moet dit op school bekend zijn. Dit betekent dat
dit telefonisch ‘s ochtends gemeld moet worden of schriftelijk een dag van te voren.
De verzuimcoördinator controleert aan het eind van het tweede uur de absenten van het eerste en
het tweede uur. Deze absenten worden vergeleken met de absentmeldingen. Leerlingen die door
docenten absent geschreven worden en niet absent gemeld zijn, worden thuis gebeld of ouders
worden gemaild wanneer ze telefonisch niet bereikbaar zijn. Op deze manier wordt ongeoorloofd
verzuim snel opgespoord en bespreekbaar gemaakt.

Telefonisch contact
Deze manier van absentiecontrole betekent dat we van u als ouder vragen afwezigheid van uw zoon
of dochter altijd van tevoren te melden. Het betekent ook dat wij als school moeten beschikken over
telefoonnummers waar u bereikbaar bent; thuis of op het werk.
De leerlingcoaches (voorheen mentoren) zullen aan het begin van het schooljaar samen met de
leerlingen telefoonlijsten opstellen /controleren, zodat de verzuimcoördinator over de juiste
gegevens beschikt.
Het onbekende verzuim van de overige uren wordt dagelijks gecontroleerd. Indien een leerling één
of meerdere uren verzuimt om een voor ons onbekende reden stuurt de verzuimcoördinator een
mail naar ouders.

Te laat
Behalve verzuim bij ziekte volgt de verzuimcoördinator in samenwerking met de leerlingcoordinatoren ook het te laat komen. De verzuimcoördinator draagt bij aan het voorkomen van ongeoorloofd
verzuim en het snel opsporen ervan. Het te laat komen wordt door de conciërges geregistreerd.
Bij drie keer ongeoorloofd te laat komen, moet de leerling zich de volgende dag om 8.00 uur melden
bij de concierges. Bij vier keer (en vaker) ongeoorloofd te laat komen ontvangt de leerling een weekkaart en hij/zij moet zich dan een week om 8.00 uur melden.
De leerlingcoördinatoren spreken leerlingen aan die de vorige schooldag te laat in de les waren maar
nog niet zijn nagekomen.
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Ziek worden op school
Wanneer een leerling ziek wordt op school, neemt de verzuimcoördinator contact op met ouders om
te overleggen wat er moet gebeuren (Is er iemand thuis om het kind op te vangen of wordt het kind
opgehaald?). Wanneer de leerling ziek thuis komt neemt de ouder contact op met school.
Als contact met thuis niet gelukt is krijgt de leerling een brief van school mee naar huis die op de dag
van betermelding ingevuld weer ingeleverd moet worden bij de servicepuntmedewerkster.
Bij regelmatig ziekteverzuim wordt preventief de schoolarts ingeschakeld, ouders worden hierover
geïnformeerd.

Ongeoorloofd verzuim
Wanneer een leerling zonder reden of zonder toestemming gedeeltelijk of in het geheel niet bij de
verplichte lessen aanwezig is geweest, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Hieronder verstaan we
naast spijbelen ook te laat komen aan het begin van de dag, het verslapen, tussentijds te laat komen
in de les en het zonder toestemming van de school opnemen van verlof, zowel tussentijds als aansluitend op vakantieperioden.
De school hoort volgens de leerplichtwet de afwezigheid van leerlingen nauwkeurig bij te houden.
Als een leerling op drie achtereenvolgende dagen ongeoorloofd afwezig is of gedurende vier opeenvolgende lesweken meer dan een achtste van de lestijd verzuimt, is de school verplicht dit bij de
leerplichtambtenaar van de gemeente te melden.
De afdeling Leerplicht van de Gemeente Assen houdt regelmatig spreekuur op onze school om
leerlingen die veelvuldig te laat komen en/of lessen verzuimen uit te nodigen voor een preventief
gesprek. Het spreekuur is bedoeld voor beginnend verzuim en bedoeld om erger verzuim te
voorkomen.
Hardnekkig of zorgelijk schoolverzuim blijft in onderzoek bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin de jongere woont. De leerplichtambtenaar biedt hulp aan leerlingen, ouders en scholen bij
het zoeken naar oplossingen bij zorgwekkend schoolverzuim.
Daarbij geldt dat ouders samen met hun kinderen verantwoordelijk zijn voor het schoolbezoek.
Het uitgangspunt is preventie, maar de leerplichtambtenaar heeft ook de mogelijkheid om te
handhaven en bij ongeoorloofd schoolverzuim een proces-verbaal op te maken.
Met een persoonlijke inlogcode die u aan het begin van het schooljaar ontvangt, kunt u zelf in
Somtoday de absentie van uw kind bekijken. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de
juistheid van de absentie van uw kind neem dan contact op met de leerlingcoördinator van uw kind

We vragen u als ouders om mee te werken aan de uitvoering van het verzuimcontrolesysteem
door de bovengenoemde werkwijze goed op te volgen.
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