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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Via deze brief willen wij u informeren over de bij ons geldende regels met betrekking tot 
schoolverzuim.  
 
Ziekte 
Wanneer uw zoon of dochter ziek is, geeft u dit telefonisch door aan de school (075-
6126303). Indien onze baliemedewerker in gesprek is, kunt u de voicemail inspreken. De 
ziekte van uw zoon of dochter wordt in Magister genoteerd als ‘Z’. Zodra hij/zij beter is, levert 
hij/zij een gele kaart in met daarop uw handtekening. De ‘Z’ verandert dan in ‘ZG’ (ziek 
geoorloofd). 
 
Wanneer uw zoon of dochter ziek naar huis gaat, meldt hij of zij zich bij de mentor. De 
mentor tekent de gele kaart. Uw zoon of dochter meldt zich af bij de balie en u ontvangt een 
sms dat hij/zij ziek naar huis gaat. U neemt contact op met de school, wanneer uw zoon of 
dochter thuis is aangekomen. Wanneer uw zoon of dochter weer beter is, levert hij/zij een 
gele kaart in met daarop uw handtekening.  
 
Schoolarts 
Wanneer een leerling veelvuldig afwezig is vanwege ziekte, heeft u in eerste instantie 
contact met de mentor. Wanneer het verzuim oploopt tot meer dan 60 of 80 lesuren per jaar 
dan wordt de verzuimcoördinator ingeschakeld. Wanneer het schoolverzuim blijft oplopen, 
vragen wij de schoolarts om advies. U wordt hierover vooraf geïnformeerd. 
 
Tandarts, dokter, fysio, etc. 
Wanneer uw zoon of dochter onder schooltijd een afspraak heeft bij een specialist, geeft u 
een ingevulde gele kaart mee met daarop uw handtekening. Uw zoon of dochter meldt zich 
bij de mentor, deze tekent eveneens de kaart en vervolgens geeft uw zoon of dochter de 
kaart af bij de balie. Mocht een afspraak aan het begin van de schooldag gepland zijn, dan 
levert uw zoon of dochter de getekende gele kaart in bij aankomst op school. Wij vragen u 
om de afspraken met specialisten zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. 
 
Te laat komen  
Wanneer uw zoon of dochter te laat is, haalt hij/zij een groene kaart bij de balie. De volgende 
ochtend moet hij/zij zich om 08.00 melden. U ontvangt hierover een sms. Te laat komen 
geldt als ongeoorloofde absentie. Verslapen is geen geldige reden om te verzuimen en wordt 
gezien als ongeoorloofde absentie. 
 
Ongeoorloofd absent 
Wanneer uw zoon of dochter zonder bericht niet in de les is, wordt dit genoteerd als ‘A’. U 
ontvangt hierover een sms. Mocht uw zoon of dochter met een geldige reden niet in de les 
zijn, kunt u dit alsnog doorgeven aan de baliemedewerker.  
 
Gele kaarten mogen maximaal 5 dagen na afwezigheid ingeleverd worden. Wanneer dit niet 
het geval is, wordt het verzuim gezien als ongeoorloofd. 
 



Leerplichtprocedure 
Wanneer leerlingen ongeoorloofd verzuimen gaat de leerplichtprocedure van start, de 
procedure ziet er als volgt uit: 
 
Na 4 uur ongeoorloofd verzuim, voert de mentor een gesprek met de leerling waarin het 
verzuim en onderstaande stappen worden besproken. 
 
Na 8 uur ongeoorloofd verzuim wordt u via een brief op de hoogte gesteld van het feit dat er 
na 12 uur een oproep komt voor het leerplichtspreekuur op Compaen. Dit geldt alleen voor 
leerlingen die nog niet eerder in aanraking zijn geweest met de leerplicht, leerlingen die al in 
aanraking geweest zijn met leerplicht krijgen een aangepaste waarschuwingsbrief. 
 
Leerlingen die 12 uur verzuimd hebben, worden door de leerplichtambtenaar opgeroepen 
voor het leerplichtspreekuur op Compaen. U wordt van tevoren ingelicht zodat u bij dit 
gesprek aanwezig kan zijn. Wanneer u hierbij niet aanwezig kunt zijn, gaat het gesprek 
alsnog door. De afspraken die met de leerling gemaakt zijn worden door de 
leerplichtambtenaar schriftelijk vastgelegd en teruggekoppeld aan school en 
ouder(s)/verzorger(s). 
 
Na 16 uur ongeoorloofd verzuim, geeft de school hiervan kennis aan de leerplichtambtenaar 
via het DUO-verzuimloket en start het formele leerplichttraject.  
 
Magister 
U kunt thuis inloggen in Magister om het absentieoverzicht van uw zoon of dochter te 
bekijken. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende afkortingen, mocht u vragen 
hebben dan kunt u contact opnemen met de mentor. 
 
A = Absent ongeoorloofd OV = Oriëntatie vervolgopleiding 
BL = Blessure S = Schorsing 
BV = Boeken vergeten SF = Suiker- / Offerfeest 
CB = Crematie / begrafenis SI = Schorsing intern 
D = Dokter / huisarts ST = Stage 
EX = Excursie TA = Tandarts / orthodontist 
F = Familieomstandigheden TR = Training 
FT = Fysiotherapeut U = Uitstuur 
G = Absent geoorloofd V = Verslapen 
H = Haltbezoek VR = Vrijstelling 
 
Voor verder informatie over onze verzuimprocedure kunt u de website raadplegen. Hier staat 
ook informatie over het aanvragen van bijvoorbeeld verlof. Ik hoop u hiermee voldoende 
geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Renate Smet 
Verzuimcoördinator 
Compaen vmbo 
r.smet@compaenvmbo.nl  
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