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We vinden het belangrijk dat leerlingen in de lessen zijn en actief meedoen aan alles wat we doen 

om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst die hen wacht. We werken daarom 

actief en oplossingsgericht als het gaat om het terugdringen van verzuim. In dit stuk treft u een 

beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt, te 

laat komen, geoorloofd verzuim, ongeoorloofd verzuim en ziekte. Voor vragen over verzuim, kunt u 

contact opnemen met de mentor.  

1.Te laat 

Te laat komen 

1. Bij te laat komen meldt de leerling zich de volgende dag uiterlijk om 08.00 uur.  

2. Als de leerling zich niet de volgende dag om 8 uur meldt, moet hij/zij op dezelfde dag een 

lesuur nablijven.  

3. Als een leerling niet komt nablijven, neemt de school contact op met u als ouders/verzorgers 

op. Mocht er een geldige reden zijn, dient de leerling de volgende dag na te komen blijven. 

4. Als de leerling zonder geldige reden niet komt nablijven wordt er een afspraak gemaakt voor 

dubbel nablijven. 

5. Als het contact met u als ouders/verzorgers niet tot stand komt of de leerling ook voor de 

dubbele nablijfafspraak niet komt, is de school genoodzaakt een gepaste maatregel op te 

leggen. 

6. Bij frequent te laat komen zal de leerling bij leerplicht worden gemeld. Tevens zal de 

zorgcoördinator worden ingeschakeld om ondersteunende maatregelen aan te bieden. 

7. Als de leerling meer dan 20 minuten te laat komt zal dit niet als te-laat-komen maar als 

ongeoorloofd verzuim worden afgehandeld (zie onder). 

2. Ziek 

Afmelden i.v.m. ziekte/doktersbezoek  

1. Als uw kind ziek is, dient u de school tussen 07.30 en 08.15 uur hiervan op de hoogte te 

brengen. Ziekmelden is telefonisch mogelijk (020-5721299) of via uw Magister-account. 

Verzuim bij doktersbezoek/tandartsbezoek enz. dient altijd vooraf of uiterlijk op de dag zelf 

te worden gemeld. Indien uw kind niet is afgemeld, wordt de afwezigheid geregistreerd als 

ongeoorloofd verzuim. 

2. Bezoek aan een arts, fysiotherapeut of officiële instantie dient zoveel mogelijk buiten de 

lestijden te worden gepland.  

3. De ziekmelding dient iedere dag opnieuw te worden gedaan.  

4. Wanneer een leerling 3 keer wordt ziekgemeld in korte tijd (bijv. 4 keer in 2 maanden) kan de 

leerling door de zorgcoördinator worden aangemeld bij het ziekteverzuimproject M@ZL. De 

leerplichtambtenaar wordt over de aanmelding geïnformeerd. De schoolarts kan constateren 

of er sprake is van ziekteverzuim of van ongeoorloofd verzuim.  

5. Bij geoorloofd ziekteverzuim gedurende langere tijd kan de schoolarts worden ingeschakeld;  
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3. Ongeoorloofd absent 
1. AIs uw kind zonder afmelding afwezig is, neemt de verzuimmedewerker  telefonisch contact 

met u op. 

2. Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim moet uw kind het gemiste lesuur de volgende dag 

dubbel inhalen tijdens het 8e en 9e uur (ook als uw kind eerder klaar is met lessen). 

3. Als uw kind aangeeft, niet te kunnen nablijven i.v.m. werk of andere belangrijke reden, dan 

dient u contact telefonisch op te nemen met school en dit te melden. De afspraak wordt dan 

verplaatst naar de volgende dag (dit kan maar 1 dag verzet worden).  

4. Als uw kind niet komt opdagen voor het inhaal-uur, dan komt er een nablijf uur bij. Dit worden 

dan 3 nablijfuren.  

5. Als uw kind zich onttrekt aan de sanctie, dan legt de afdelingsleider een sanctie op. 

6. Als uw kind zich onttrekt aan de sanctie of frequent ongeoorloofd verzuimt zal leerplicht 

hiervan op de hoogte worden gebracht. Tevens zult u worden uitgenodigd voor een gesprek op 

school om te bespreken hoe het verzuim teruggedrongen kan worden. 

7. Indien uw kind blijft verzuimen zal de zorgcoördinator worden ingeschakeld voor 

ondersteunende maatregelen. 

8. Als uw kind door ongeoorloofde absentie een toets mist, zal de afdelingsleider het cijfer 1,0 

toekennen in verband met een uitblijvende prestatie. Ongeoorloofde absentie tijdens 

toetsweken / schoolexamens is in het toetsbeleid geregeld.  

(LINK toevoegen?) 

9. Gaat u met vakantie buiten de vastgestelde vakanties, zonder toestemming van de 

schooldirecteur of de leerplichtambtenaar wordt dit als luxe verzuim beschouwd. Ook een 

ziekmelding onmiddellijk voor of na een schoolvakantie, kan als luxe verzuim worden ingeschat 

door de leerplichtambtenaar. Dit verzuim wordt aangemerkt als ongeoorloofd verzuim en ook 

zo afgehandeld. Voor meer informatie zie: www.bureauleerplichtplus.nl 

 

4. Verlof 
1. Verlof mag alleen worden toegekend wegens gewichtige omstandigheden of vanwege de 

aard van het beroep van (één van) de ouders en moet in principe twee weken van tevoren 

worden aangevraagd.  

2. Verlof voor het voldoen aan religieuze verplichtingen moeten ouders minimaal twee dagen 

van tevoren, liefst schriftelijk, aan de school kenbaar maken. 

3. De afdelingsleider neemt een beslissing bij aanvragen t/m 10 dagen buitengewoon verlof.  

4. Bij een aanvraag voor meer dan 10 dagen, neemt de leerplichtambtenaar een beslissing. 

5. Het inhalen van door verlof gemiste stof valt onder de verantwoordelijkheid van de leerling. 

Gemiste toetsen worden op de reguliere inhaaldagen ingehaald. 

Aanvraagprocedure  

1. U vindt het aanvraagformulier hier (LINK TOEVEOGEN). Lever het ingevulde verlofformulier 

(inclusief bewijs) in bij de afdelingsleider.  

2. Als het verlof van meer dan 10 dagen betreft, stuurt de afdelingsleider de aanvraag door 

naar de leerplichtambtenaar. 
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5.Verzuim registratiesysteem 
In Magister worden onderstaande codes gebruikt:  

• A = afwezig zonder bericht  

• B = begeleidingsgesprek  

• D = dokter/medisch specialist  

• I = inhaal uur afgesproken  

• L = te laat  

• M = de leerling was afwezig of te laat, er is nog geen reden bekend, of deze kan nog niet 

worden verwerkt  

• O= ongeoorloofd verzuim  

• S = schorsing  

• ST = studie/activiteiten buiten de les (zoals stage) 

• T = tandarts/orthodontist  

• U = uitgestuurd  

• V = verlof  

• Z = ziek  

• ZZ: ziekgemeld via magister door ouder/verzorger 

6. Melden van verzuim bij leerplicht  
De school is verplicht om wettelijk ongeoorloofd verzuim onverwijld (binnen 5 werkdagen) via 

DUO aan de leerplichtambtenaar te melden. Wat is wettelijk ongeoorloofd verzuim:  

• Ongeoorloofde afwezigheid van 16 uren les- of praktijktijd in een periode van vier weken.  

• Luxe verzuim. Dit kan minder dan 16 lesuren zijn.  

• Zeer frequent te laat komen.  

• Ook leerlingen die langere periodes vaker ongeoorloofd verzuimen, maar minder dan 16 uur 

per 4 weken worden gemeld bij leerplicht  

• De leerplichtambtenaar kan een leerling via een proces-verbaal verwijzen naar bureau Halt 

voor een taakstraf of een geldboete opleggen .   

• Het Berlage Lyceum geeft na elke vakantie aan de leerplicht alle afwezigen door in verband 

met steekproefsgewijze controle.  

 


