Procedure absentie

2019/2020

De coach is de spil. Een coach bekijkt elke week tijdens het mentoruur (in Magister)
de aanwezigheid van de coachleerlingen.
Absentie en te laat


Na 5x te laat of ongeoorloofd absent voert de coach een gesprek met de
leerling en belt naar huis. De coach doet vervolgens kort verslag in Magister.



Na 10x te laat of ongeoorloofd absent of een combinatie van beide stuurt de
leerlingcoördinator een waarschuwingsbrief naar huis waarin ook een
preventiegesprek met de leerplichtambtenaar staat aangegeven en doet
hiervan melding bij de coach en teamleider. De leerlingcoördinator zet de brief
in Magister. Daarnaast voert de leerplichtambtenaar een preventiegesprek
met leerling en doet hiervan verslag bij de leerlingcoördinator.



Na 16x ongeoorloofd absent in 4 weken (excl. te laat komen) of 25x te laat of
ongeoorloofd absent of een combinatie van beide op jaarbasis meldt de
leerlingcoördinator in DUO en stuurt een brief over de melding bij de LPA naar
huis. De leerlingcoördinator zet brief in Magister en verslag LPA.

Afspraken
 De leerlingcoördinator bekijkt een keer per week de absenties van de afdeling
en spreekt waar nodig de coach en/of leerling aan.
 De leerlingcoördinator en de teamleider controleren een keer in de maand of
het protocol en de registratie in Magister overeenkomt.
 Indien een leerling ongeoorloofd absent is, wordt dit uur dubbel ingehaald.
 Indien een leerling te laat is, meldt hij zich de volgende ochtend om 8:00 uur
bij de receptie. Indien de leerling zich niet meldt, zal hij worden aangesproken
door de leerlingcoördinator en blijft hij diezelfde middag een uur na.
Belangrijk om te weten: bij 10x te laat of ongeoorloofd absent wordt overgegaan tot
een melding overig verzuim. Dit betekent dat de leerling wordt uitgenodigd door de
leerplichtambtenaar voor een preventief gesprek.
Daarbij is het belangrijk om te weten (en te bespreken) dat het afwerken van een
melding (te laat is 8 uur melden of absentie dubbel inhalen) niet betekent dat
ongeoorloofde absentie verdwijnt. Alle meldingen – afgewerkt of niet – tellen
gedurende het schooljaar mee.

