ZIEKMELDING, AFWEZIG EN VERLOF

Ziekmelding
Als uw zoon/dochter ziek is of om een andere reden afwezig, verwachten wij van u dat u dit tijdig
(tussen 8.30 en 09.00 uur) meldt op het telefoonnummer 0578-692280. Wordt de afwezigheid van
uw zoon/dochter niet tijdige gemeld dan maken wij een melding van ongeoorloofde afwezigheid bij de
leerplichtambtenaar.

Te laat
Het is niet toegestaan om te laat te komen in de les. Indien uw zoon/dochter toch te laat komt zal er
een gesprek volgen met de mentor/docent om vast te stellen wat de reden hiervan is. Bij te laat komen
beslist de docent of uw zoon/dochter nog toegelaten wordt in de les en of er eventueel sancties zullen
volgen.
Bij veelvuldig te laat komen volgen er gesprekken tussen de mentor van uw zoon/dochter, de verzuimcoördinator en uw zoon/dochter. Mocht dit niet voldoende zijn dan wordt u als ouder/verzorger op de
hoogte gesteld (dit kan mondeling of via een brief). Als uiterste maatregel zal, na overleg met u, de
leerplichtambtenaar worden ingeschakeld.

Geoorloofd verzuim
Voor sommige bijzondere dagen waarop u uw zoon/dochter thuis wilt houden kunt u schriftelijk extra
verlof aanvragen door het invullen van de aanvraagformulieren
-Bijzonder en extra verlof en
-Toestemmingsverklaring bijzonder en extra verlof
Deze formulieren kunt u vinden op onze website www.sprengencollege.nl, aanvragen via
info@sprengencollege.nl of via telefoonnummer 0578-692280.
De formulieren dienen minimaal twee weken voor de gewenste verlofperiode te worden ingeleverd bij
de directeur.
Extra verlof is:
 erkende religieuze feestdagen
 of gewichtige omstandigheden zoals:
•ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie
•huwelijk, 12 ½, 25, 40 en 50 jarig huwelijksfeest en ambtsjubilea
•verhuizing
•gezinsuitbreiding
Wij verzoeken de bezoeken aan de tandarts, dokter en specialisten zoveel mogelijk buiten schooltijd
te laten plaatsvinden. Mocht dit om wat voor reden niet mogelijk zijn, dan verzoeken wij u dit
vroegtijdig en schriftelijk te melden bij de mentor van uw zoon/dochter of via info@sprengencollege.nl.

Ongeoorloofd verzuim
Indien uw zoon/dochter zonder kennisgeving afwezig is dan zal de mentor u in de loop van de
ochtend bellen met de vraag ‘wat de reden van afwezigheid is’. Zo kan hij vaststellen of er eventueel
sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim. Van de leerlingen die regelmatig ongeoorloofd afwezig
zijn, wordt melding gemaakt bij de afdeling leerplicht van de desbetreffende gemeente.

Extra vakantie
De school mag buiten de afgesproken vakanties leerlingen geen vrij geven om op vakantie te gaan.
Dat geldt ook voor een vakantie naar het land van herkomst en een paar dagen voor een vakantie om
‘de drukte voor te zijn’.
Voor het volledige Verzuimprotocol verwijzen wij u naar www.sprengencollege.nl
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