Betreft: Verzuim
Amsterdam, 14 februari 2020
Geachte ouder/verzorger,
Afgelopen november heeft u een brief ontvangen over het verzuim. Aangezien het verzuim
bij veel leerlingen nog steeds een groot aandachtspunt is, sturen we u nogmaals een brief.
We hebben echt uw betrokkenheid en inzet nodig om het vele verzuim en het te laat komen
terug te dringen. Daarin heeft u, samen met ons, in het kader van de Leerplichtwet een
belangrijke verantwoordelijkheid.
Aanwezigheid van onze leerlingen tijdens de lessen is een essentiële voorwaarde voor goede
vorderingen in het leerproces.
Middels deze brief willen wij u nogmaals informeren over onze werkwijze ten aanzien van
absentie op het Zuiderlicht College.
Wij verzoeken u dringend om deze brief goed door te nemen met uw zoon of dochter. Wij
zullen dit ook meteen na de voorjaarsvakantie met de leerlingen bespreken.
De informatie zal binnenkort te lezen zijn op de website van de school.
Registratie verzuim en te laat komen
Absentie en te laat komen worden tijdens elke les in Magister geregistreerd door de docent
die de les verzorgt. U kunt via de Magistercode ook het verzuim bekijken.
Melding van verzuim
Melding van verzuim dient door u gedaan te worden vóór 8.30 uur. Dat kan telefonisch bij
de conciërge: 020‐6620011 voor de onderbouw en 020‐6624883 voor de bovenbouw.
Afspraken voor bezoek aan tandarts, orthodontist, huisarts etc. gelieve niet onder schooltijd
maken, tenzij dat absoluut noodzakelijk is. Afspraken kunt u ook telefonisch doorgeven.
Ziek worden in de loop van de dag
Indien uw zoon/dochter in de loop van de dag ziek wordt, of om andere redenen de lessen
niet meer kan volgen, moet uw zoon/dochter zich melden bij de teamleider of leerjaar
coördinator. Wij nemen altijd telefonisch contact met u op alvorens uw kind naar huis te
laten gaan. Daarbij wordt ook gesproken over de op die dag geplande toetsen. Leerlingen
moeten zelf een afspraak maken om een toets in te halen.
Melding aan ouders
Bij absentie tijdens het eerste uur waarvan bij ons geen reden bekend is, ontvangt u een
telefoontje met het verzoek om de reden van het verzuim toe te lichten. Indien wij geen
contact met u kunnen krijgen zal er automatisch een S van spijbelen geregistreerd staan.
U wordt geïnformeerd over aard en frequentie van het te laat komen en over de opgelegde
sanctie en eventuele melding bij de Leerplichtambtenaar via brief, mentor, Magister en
telefonisch door de verzuim coördinator.

Regels over te laat komen
Leerlingen die meer dan 3 x te laat zijn moeten de volgende dag om 7.55 uur melden bij de
conciërge. Bij niet melden is er nog een “bonuskans”. Leerlingen die zich na deze kans alsnog
niet melden, moeten het 8e uur nablijven. In hun agenda staat dan vermeld wanneer hij/zij
dat moet doen. Indien een leerling zich niet meldt bij het nablijven, zal hij/zij de volgende
dag 2 uur moeten nablijven. Als de leerling dat onverhoopt ook nalaat, zal er overgegaan
worden op een interne schorsing. Hieronder het stroomschema:

Spijbelen
Verzuim waarvan ons vooraf geen reden is opgegeven en dat niet is verantwoord of dat niet
verantwoord kán worden, wordt door ons geregistreerd als ‘spijbelen’ (ongeoorloofd
verzuim). De gespijbelde uren zullen in dezelfde week ingehaald moeten worden. Met
leerlingen die veelvuldig spijbelen zullen afspraken gemaakt worden wanneer de uren
ingehaald moeten worden (bijv.: in de toetsweek nablijven, niet mee met buitenschoolse
activiteiten, etc.).
Daarnaast is de school wettelijk verplicht een melding (via DUO) aan de leerplichtambtenaar
te doen als een leerling 16 uur of meer (ongeoorloofd) verzuimt in vier weken.
Tot slot willen wij uw aandacht voor het volgende: wij doen onze uiterste best om in het
belang van de continuïteit van de opleiding van uw kind te zorgen voor een nauwkeurige
absentieregistratie en daarmee voor een optimaal aanwezigheidspercentage. Mocht er
daarbij iets fout gaan, dan vertrouwen wij op uw begrip en medewerking bij het benoemen
en oplossen van eventuele fouten of vergissingen. Wij verzoeken u daarnaast vriendelijk om
ervoor te zorgen dat wij over actuele mailadressen en (mobiele) telefoonnummers van u
kunnen beschikken. Wijzigingen kunt u doorgeven aan onze administratie.
Wij hopen dat bovenstaande informatie ertoe zal bijdragen dat wij samen met u verzuim‐
gerelateerde problemen kunnen voorkomen en dat het verzuim van uw zoon/ dochter zal
afnemen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de mentor, leerjaar
coördinator, teamleider of verzuim coördinator.
Met vriendelijke groeten,
Mw. E.A. Lefrandt
Directeur Zuiderlicht College

