Verzuimprotocol Wim Gertenbach College
Kinderen zijn wettelijk verplicht om naar school te gaan. Op het moment dat een leerling
verzuimt, worden ouders en leerlingen dan ook door de school aangesproken op hun
verantwoordelijkheid hierin.
Het Wim Gertenbach College heeft in overleg met Bureau Leerplicht heldere afspraken
gemaakt over de aanpak van schoolverzuim. Hieronder valt:
1. ongeoorloofd schoolverzuim (spijbelen en te laat komen).
2. veelvuldig ziekteverzuim.
De school gaat er vanuit dat ouders de schoolgang van hun kinderen zelf in de gaten
houden. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van het registratiesysteem in Magister, waarin
elke ouder het verzuimoverzicht van het eigen kind kan inzien.
De afspraken die op school gelden zijn:
1. Ongeoorloofd verzuim
Bij ongeoorloofd verzuim tot 7 lesuren per schooljaar:
Er wordt een sanctie opgelegd vanuit school. De leerling moet de gespijbelde uren dubbel
inhalen op vrijdagmiddag. Bij te laat komen meldt de leerling zich de volgende schooldag om
7.45 uur bij de conciërge.
Bij ongeoorloofd verzuim van 6 lesuren / keren te laat of meer per schooljaar:
De leerling wordt verwezen naar het preventief spreekuur leerplicht met een ambtenaar van
Bureau Leerplicht. Dit spreekuur vindt plaats op school. De ouders worden schriftelijk in
kennis gesteld als hun kind hiervoor wordt opgeroepen. Het spreekuur is verplicht voor de
leerling; ouders worden verzocht bij het gesprek aanwezig zijn.
Indien het verzuim zich na dit gesprek voortzet, heeft dit consequenties. De leerling kan door
de leerplichtambtenaar bijvoorbeeld worden doorverwezen naar Bureau Halt of er kan een
proces-verbaal worden opgemaakt.
Bij luxe verzuim:
Luxe verzuim houdt in dat een leerplichtige jongere zonder toestemming van school wegblijft
wegens extra vakantie of familiebezoek. Dit verzuim wordt direct gemeld aan Bureau
Leerplicht.
2. Ziekteverzuim
In geval van verzuim door ziekte berichten de ouders direct de school hierover. De leerling is
ervoor verantwoordelijk gemist werk binnen twee weken in te halen na terugkeer op school.
Bij veelvuldig ziekteverzuim dienen de ouders een medisch traject in gang te zetten. De
school schakelt bij aanhoudend ziekteverzuim altijd de schoolarts in. Deze kan overleggen
met behandelend artsen en samen met de leerling, ouders en school bekijken hoe
belemmering van de schoolgang kan worden voorkomen. Blijkt het ziekteverzuim
ongeoorloofd te zijn, dan wordt de leerplichtambtenaar hiervan in kennis gesteld. Bij een
combinatie van ongeoorloofd verzuim en ziekteverzuim worden zowel de schoolarts als de
leerplichtambtenaar betrokken.

