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Avicenna College  

Verzuimprotocol (ouderversie)  

Sanctiebeleid: 

Maatregelen bij te laat komen van leerlingen: 

 3x te laat: Uw kind moet zich de volgende dag om 8.00u melden. Dit kan uw kind zien op het 

schoolbord. Ook u wordt hierover voortijdig gebeld. Iedere hierop volgende keer dat uw kind 

te laat komt moet deze zich de volgende dag melden. Wanneer uw kind zich niet om 08:00 

meldt kan dit resulteren in een schorsing en wordt u hier door de mentor over gebeld. 

 6x te laat: Er vindt een gesprek tussen uw kind en de leerlingbegeleider plaats. U wordt als 

ouder door de mentor hierover op de hoogte gehouden.  

 9x te laat: U ontvangt als ouder een brief over het verzuim van uw kind. Ook wordt u hierin 

op de hoogte gesteld dat uw kind de volgende keer, dus bij 12 x te laat, gemeld zal worden 

bij de leerplicht. De leerplicht ontvangt een kopie van deze brief.  

 12x te laat: Verzuim van uw kind wordt gemeld bij leerplicht. U ontvangt hierover een brief 

van de Leerplicht. 

 15x te laat: Uw kind wordt voor 1 dag door de teamleiding geschorst. Daarbij wordt u tevens 

door de schoolleiding uitgenodigd voor een gesprek. 

Procedure kan enkele malen herhaald worden, daarna volgt verwijdering van school. 

Maatregelen bij ongeoorloofd verzuim van leerlingen: 

 1 uur ongeoorloofd verzuim: Uw kind moet na schooltijd van 15:55 tot 16:45 nablijven. 

 5 uur ongeoorloofd verzuim: U ontvangt hierover een brief. De mentor bespreekt dit met uw 

kind tijdens het mentor uur.  

 10 uur ongeoorloofd verzuim: Uw kind krijgt voor 5 dagen lang een vierkant rooster (van 

08:00 tot 16:45). U wordt door mentor uitgenodigd voor een gesprek. Hierna wordt door de 

school gekeken of er behoefte is voor specifieke zorg.  

 16 uur ongeoorloofd verzuim: Uw kind wordt geschorst en aangemeld bij de Leerplicht 

(geldboetes, taakstraffen, bureau HALT etc.) Contact wordt hierover met u onderhouden 

door de mentor. 

 20 uur ongeoorloofd verzuim: Uw kind wordt intern geschorst (waarover u tevens wordt 

gebeld door mentor) en mogelijk aangemeld bij het Zorgteam. U ontvangt voor dit laatste 

een speciale brief. 

 50 uur ongeoorloofd verzuim: Uw kind kan mogelijk door de directie van school worden 

verwijderd indien er sprake is van complexe problematiek. 

Na 15 minuten te laat komen veranderd dit in ongeoorloofd verzuim. 
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Maatregelen bij geoorloofd verzuim: 

Verzuim is alleen geoorloofd wanneer ouders dit vooraf aanvragen en toestemming van de 

teamleiding krijgen. U dient hiervoor een speciaal aanvraag formulier te in te vullen. Voor de regels 

hieromtrent zie de bijlage.  

Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden de les niet kan volgen dient u dit dezelfde dag én 

tevens iedere daaropvolgende dag tussen 08:00 en 09:00 door te geven aan de school. Pas als u ons 

onverhoeds niet kan bereiken dan kunt u achteraf een briefje meegeven. Als de ziekte van uw kind 

langer dan normaal aanhoudt dient u hiervoor een briefje van de arts mee te geven aan school. 

Wanneer ziekte structureel aanhoudt dan wordt uw kind in het zorgteam besproken en dan 

ontvangt u daarover nader bericht.  

Maatregelen bij leerlingen die er uit zijn gestuurd vanwege hun gedrag: 

 1 keer eruit gestuurd: Uw kind wordt opgevangen en u wordt hierover telefonisch voortijdig 

in kennis gesteld.  

 Herstelgesprek met docent: Uw kind dient zich dezelfde dag om 16:00 op de afgesproken 

plaats te melden om een herstelgesprek met de desbetreffende docent te voeren. De 

betreffende docent neemt contact met u op om het incident inhoudelijk met u te bespreken. 

 3 keer eruit gestuurd: Uw kind wordt krijgt een vierkant rooster en u wordt als ouder(s) 

hierover gecontacteerd. Structurele problemen worden hierna door het team in kaart 

gebracht en geëvalueerd.  




