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Spijbelen
Als je zonder geldige reden een les mist, moet je dat lesuur dubbel inhalen in het studiecentrum (zie het rooster op de
deur van het studiecentrum voor de openingstijden). Bij te veel ongeoorloofde absenties wordt de leerplichtambtenaar
ingelicht; dat is het geval bij een combinatie van 12 keer te laat en/of ongeoorloofd absent. De leerplichtambtenaar roept
jou (en je ouders) op voor een gesprek en kan besluiten een sanctie op te leggen.
Het inhalen van gespijbelde uren moet zo snel mogelijk gebeuren. Spijbeluren inhalen kan voorafgaand aan je lessen en
na je lessen (dus niet in tussenuren). Als je voorafgaand aan je lesdag wilt inhalen, doe je dat meteen vanaf het eerste
uur. Het is je eigen verantwoordelijk om je bij het inhalen van spijbeluren zelf aan- en af te melden bij de aanwezige
surveillant. Bij eventuele vragen raadpleeg je je leerjaarcoördinator.
Te laat komen
Wanneer je te laat bent voor de les, haal je een te laat briefje bij de balie. Zorg dat je je leerlingnummer uit je hoofd kent
of dat je je pas bij de hand hebt. Je ontvangt een briefje van de absentiemedewerker waarmee je alsnog toegang krijgt
tot de les. Wanneer je meer dan 15 minuten te laat bent ga je wel naar de les maar het uur geldt als gespijbeld. Je dient
dit uur dubbel in te halen.
De volgende maatregelen worden genomen bij te laat komen:
3 x te laat:
brief naar huis. In deze brief wordt uitgelegd dat vanaf nu te laat komen ingehaald moet worden waarbij
e
de regel is: 2 keer te laat is 1 uur inhalen. Dus de bij de 5 keer te laat komen moet er een uur worden
e
ingehaald, bij de 7 keer te laat komen moet er een uur worden ingehaald, etc.
6 x te laat:
brief naar huis en een gesprek tussen jou (de leerling) en de leerjaarcoordinator. Dit gesprek is gericht
op het voorkomen van te laat komen in de toekomst.
9 x te laat:
brief naar huis en je ouders worden uitgenodigd voor een gesprek op school. Een plan van aanpak
wordt gemaakt.
12 x te laat:
brief naar huis dat jij (de leerling) wordt aangemeld bij de leerplicht. Jij en je ouders worden uitgenodigd
door de leerplichtambtenaar. Hierbij is het heel belangrijk dat een van je ouders ook meegaat naar het
gesprek.
Ziek
Als je door ziekte of andere omstandigheden de lessen niet kunt volgen, stellen je ouder(s) de school vooraf of ’s
ochtends tussen 08.00 en 09.20 uur telefonisch (tel: 020-5707655) of via de mail absenties@gerritvdveen.nl op de
hoogte. Als het vooraf bekend is dat je een deel van de lessen (bijvoorbeeld door doktersbezoek dat niet buiten de
lessen kan worden gepland) moet missen, dan informeren jouw ouders telefonisch of via de mail vooraf de school.
Als je tijdens de lesdag ziek wordt, dan meld je je bij de absentiemedewerker af. De absentiemedewerker neemt contact
op met een van je ouder(s).
Bij meer dan 3 niet aaneengesloten ziekmeldingen in een periode van twee maanden en bij ziekte met een tijdsduur
langer dan 10 dagen informeren wij de schoolarts
Verlof
Verlof voor één of meerdere uren/dagen kan alleen door middel van een verlofformulier worden aangevraagd. De
verlofformulieren liggen bij de absentiemedewerker en staan op de site. De formulieren moeten vergezeld van een
schriftelijk bewijs worden ingeleverd bij de teamleider. De rector bepaalt uiteindelijk of een verlofaanvraag wordt
gehonoreerd. Wij verwijzen voor meer details aangaande verlof naar de verlofregeling.
Inhalen van toetsen (niet-schoolexamen)
Het inhalen van toetsen is alleen toegestaan als een ouder op de dag dat je ziek bent voor 9.20 uur een
absentiemelding heeft gedaan. In dit geval wordt een 0,9 als cijfer genoteerd in Magister en kan je jezelf aanmelden
voor het inhaalmoment op de dinsdagmiddag (8e en 9e uur, lokaal 26). Dit gaat via een formulier op de website van
school en moet binnen 3 schooldagen na betermelding gebeurd zijn. Van je aanmelding krijg je een
ontvangstbevestiging. Hierna krijg je een mail van Mw. Sadzak waarmee duidelijk wordt wanneer je de toets kan
inhalen. In alle overige gevallen vervalt het recht op inhalen en mag de docent een 1.0 noteren in Magister.
Met vragen over het inhalen van toetsen kan je terecht bij mw. Sadzak.
Je moet voor het eind van de lesperiode alle 0.9 's ingehaald hebben. Een week na het eind van de lesperiode worden
alle 0.9 's automatisch vervangen door een 1.0.
Inhalen van toetsen (schoolexamen)
Voor het inhalen van een schoolexamen gelden andere regels, deze staan vermeld in het Programma van Toetsing en
Afsluiting (PTA).

Vermelding op het rapport
Op het rapport zal het verzuim vermeld worden:
 Absenties geoorloofd
 Absenties ongeoorloofd

