
Verzuimprotocol VeenLanden College  
Extern ouder(s)/verzorger(s) 

 

 

 

1. Verzuim door ziekte:  

a. Dagelijks 

 Ouder(s)/verzorger(s) melden telefonisch tussen 07:00 uur en 08:30 uur de 

afwezigheid van hun zoon/dochter.  

Telefoonnummer Mijdrecht: 0297-283459 en Vinkeveen: 0297-261514. 

 In de oudermodule van Magister kunt u de absenties van uw zoon/dochter inzien. 

Zie bijlage voor de betekenis van de absentiecodes. 

 

b. In de klas 

 De docent voert, tijdens de les de absenten in. 

 Wanneer een leerling niet in de les is en niet is ziekgemeld, neemt een van de 

conciërges contact met de ouder(s)/verzorger(s) op.  

 Wanneer een leerling 5 dagen achtereen of 5 incidentele dagen in de afgelopen 

maand zorgwekkend verzuim heeft, volgt een consultaanvraag bij de jeugdarts. 

De jeugdarts kan constateren of het ziekteverzuim geoorloofd is. 

 Bij geoorloofd ziekteverzuim gedurende langere tijd kunnen via de 

zorgcoördinatoren passende voorzieningen worden aangevraagd. 

 Ziekmeldingen die vermoedelijk ongeoorloofd verzuim zijn, meldt de teamleider 

bij de leerplichtambtenaar en in overleg wordt er een plan van aanpak gemaakt 

over het mogelijke onderwijsaanbod.  

 

c. Wanneer een leerling ziek naar huis gaat 

 Een leerling die gedurende de schooldag niet in staat is om de lessen te volgen, 

meldt zich bij de conciërges 

 De conciërges nemen telefonisch contact op met ouder(s)/ verzorger(s) 

 Indien ouder(s)/verzorger(s)niet opneemt dan krijgt de leerling een groene kaart 

mee. Wanneer de leerling thuis is aangekomen, bellen ouder(s)/verzorger(s) of de 

leerling naar school. 

 Wanneer de leerling de volgende dag niet in staat is om naar school te komen 

melden ouder(s)/ verzorger(s) hun kind ziek tussen 07:00 uur en 8:30 uur. 

Telefoonnummer Mijdrecht: 0297-283459 en Vinkeveen: 0297-261514. 

 Als de leerling weer op school is, levert de leerling de getekende groene kaart in 

bij de conciërge.  

 

d. Wanneer een leerling ziek is tijdens een schoolexamen (PTA-toets) 

 Ouder/verzorger melden telefonisch tussen 07:00 uur en 08:30 uur de 

afwezigheid van hun zoon/dochter.  

Telefoonnummer Mijdrecht: 0297-283459 en Vinkeveen: 0297-261514. 

 Voor de aanvang van het schoolexamen is de leerling door ouder(s)/verzorger(s) 

per e-mail ziekgemeld bij de teamleider van de leerling. 

 Zie PTA-boekje van de betreffende afdeling/laag voor verdere informatie over 

afwezigheid bij (school)examens. 

 

2. Bij medische afspraken/tandarts/orthodontist 

 Ouder(s)/verzorger(s) meldt telefonisch tussen 07:00 uur en 08:30 uur de 

afwezigheid van hun zoon/dochter vooraf. Ouder(s)/verzorger(s) geeft aan welke 

uren worden gemist vanwege de afspraak en hoe laat de leerling weg moet en/of 

terug op school is. 

 Telefoonnummer Mijdrecht: 0297-283459 en Vinkeveen: 0297-261514. 

 

 

 



3. Te laat 

 Wanneer een leerling te laat is, haalt de leerling een telaatbriefje bij de conciërges 

 Docenten laten een leerling niet toe in het lokaal zonder een telaatbriefje 

 Uitzondering het 1e uur; de leerlingen met een buskaart. 

 Na het laatste uur van de leerling moet deze zich melden bij de conciërge om te 

vegen. De leerling krijgt dit te horen van de conciërge. 

 Wanneer een leerling drie/zes/negen keer te laat is krijgen de ouders een e-

mail van school waarin hiervan melding wordt gemaakt. Tevens meldt een leerling 

zich een week lang om 7.45 uur bij de conciërge. 

 Wanneer een leerling twaalf keer te laat is krijgen de ouders /verzorgers een e-

mail van school waarin hiervan melding wordt gemaakt en wordt er een melding 

gedaan bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar bepaalt of er proces-

verbaal opgemaakt gaat worden of dat de leerling een HALT-straf krijgt opgelegd. 

4. Ongeoorloofd verzuim 

 Vermoedens van ongeoorloofd verzuim worden door de conciërges gemeld aan de  

teamleider. 

 Teamleider bespreekt met de mentor welke acties worden ondernomen: 

- Spreekt leerling aan; 

- Haalt gemiste tijd in; 

- Schriftelijke waarschuwing; 

- Er is altijd contact met ouder(s)/ verzorger(s); 

- Contact met zorgcoördinatoren, leerplicht of andere betrokken instanties; 

- Huisbezoek. 

 Ongeoorloofd verzuim van 16 lesuren in een periode van 4 weken wordt gemeld 

bij de leerplichtambtenaar door de teamleider. 

 

5. Extra verlof 

Extra verlof mag alleen worden toegekend als er sprake is van gewichtige 

omstandigheden of aard van het beroep van (een van) de ouders(s)/verzorger(s). 

Voor de toestemming van extra verlof geldt het volgende: 

 Tot en met 10 dagen beslist de rector van de school of er toestemming wordt 

gegeven. 

 Aanvragen van meer dan 10 dagen, worden naar de leerplichtambtenaar door 

gestuurd. 

 Een vakantieaanvraag onder schooltijd moet 8 weken van tevoren schriftelijk worden 

aangevraagd. 

 Kijk in de bijlage voor voorbeelden wanneer er sprake is van gewichtige 

omstandigheden en voorbeelden wanneer het extra verlof niet wordt verleend. 

Wanneer dit niet wordt verleend en ouder(s)/ verzorger(s) maken de keuze toch te 

gaan dan valt dit onder luxe verzuim. Dit valt onder ongeoorloofd verzuim. 

 

6. Religieuze feestdagen 

Voor religieuze feestdagen geldt dat leerlingen thuis mogen blijven voor de viering ervan. 

Dit verlof moet minimaal twee dagen van tevoren bij de teamleider(s) worden 

aangevraagd via een e-mail. 

 

 

 

 

 

 


