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Inleiding

Voor iedereen die in Nederland woont geldt de leerplichtwet. Elk kind is leerplichtig vanaf het moment
dat hij of zij 5 jaar is tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 jaar wordt. De
meeste kinderen gaan al vanaf 4 jaar naar school. De ouder/verzorger is verplicht om een kind in te
schrijven op school. Vanaf 12 jaar is een kind ook zelf verantwoordelijk om naar school te gaan. Als
uw kind dan niet naar school gaat, meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar.
Naast de leerplicht geldt voor jongeren van 16 tot 18 jaar de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat
jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18e verjaardag onderwijs moeten volgen. Een startkwalificatie
is een diploma op havo-, vwo- of mbo-2 niveau. Tijdens de kwalificatieplicht gelden dezelfde regels als
tijdens de leerplicht.
Alle leerlingen horen op school te zijn onder schooltijd!
F.G.M. Corneth
Directeur Globe College
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Ziek of absent melden

Als een leerling ziek is of om een andere (medische) reden niet op school kan komen, dan vragen wij
de ouders/verzorgers dit op diezelfde dag vóór 09.00 uur aan ons door te geven en dat elke dag te
herhalen tot de leerling weer naar school komt.
Dit kan per telefoon op nummer 030 - 511 20 00 en kies optie 1.
De leerling levert binnen één week van betermelden een Absentiebriefje in om zijn afwezigheid
gedurende ziekte te verantwoorden. Deze kan opgehaald worden bij onze verzuimcoördinator of bij de
leerlingenadministratie of gedownload via de website www.globecollege.nl. Vervolgens levert de
leerling het ingevulde briefje weer in bij onze verzuimcoördinator of bij de leerlingenadministratie.
Wanneer een leerling zonder bekende reden afwezig is, zal onze verzuimcoördinator telefonisch
contact opnemen met de ouders/verzorgers.
Is uw kind zonder geldige reden afwezig? Dan wordt er gespijbeld en dat is verzuim.
2.1Ziek worden op school
Wanneer een leerling ziek wordt op school, neemt de school contact op met ouders om te overleggen
wat er moet gebeuren. Is er iemand thuis om het kind op te vangen of wordt het kind opgehaald? In de
regel sturen wij een leerling niet naar huis als de leerling thuis niet opgevangen kan worden.
2.2Ongeoorloofd verzuim
Wanneer een leerling zonder reden of zonder toestemming gedeeltelijk of in het geheel niet bij de
verplichte lessen aanwezig, dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Hieronder verstaan we naast
spijbelen ook te laat komen aan het begin van de dag, tussentijds te laat komen in de les en het
zonder toestemming van de school opnemen van verlof, zowel tussentijds als in aansluiting op
vakantieperioden.
Bij verdacht, veelvuldig of regelmatig verzuim neemt de mentor en/of de verzuimcoördinator contact
op met de ouders/verzorgers. Tevens neemt de mentor contact op met de coördinator leerlingzorg en
kan de gezinswerker van het VO-team of jeugdgezondheidszorg (JGZ) worden ingeschakeld.
De school hoort volgens de leerplichtwet de afwezigheid van leerlingen nauwkeurig bij te houden. Als
een leerling op drie achtereenvolgende dagen afwezig is, of wanneer een leerling 16 uur in een
periode van 4 weken verzuimt, is de school verplicht dit bij de leerplichtambtenaar van de gemeente te
melden. De afdeling Leerplicht van de Gemeente Utrecht houdt samen met onze verzuimcoördinator
regelmatig spreekuur op onze school om leerlingen die veelvuldig te laat komen en/of lessen
verzuimen uit te nodigen voor een preventief gesprek. Dit kan erger verzuim voorkomen en kan een
belangrijke ondersteuning zijn voor leerlingen die dat nodig hebben. Het spreekuur is echt bedoeld
voor beginnend verzuim. Zorgelijk schoolverzuim blijft in onderzoek bij de leerplichtambtenaar van de
gemeente waarin de jongere woont. De leerplichtambtenaar biedt hulp aan leerlingen, ouders en
scholen bij het zoeken naar oplossingen bij zorgwekkend schoolverzuim. Het uitgangspunt is
preventie, maar de leerplichtambtenaar heeft ook de mogelijkheid om bij ongeoorloofd schoolverzuim
een proces-verbaal op te maken. Als gevolg hiervan kan een sanctie volgen. Deze kan uiteenlopen
van een waarschuwing tot een boete.
Ouders/verzorgers zijn samen met hun kinderen verantwoordelijk voor het schoolbezoek. U kunt als in
Magister zelf de absentie van uw kind bekijken. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de
juistheid van de absentie van uw kind neem dan contact op met een van onze coördinator
leerlingzorg.
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Te laat komen en ongeoorloofd afwezig

Als een leerling te laat op school komt meldt deze zich bij de conciërge. Wanneer de leerling geen
geldige reden heeft voor het te laat komen dan meldt deze zich de volgende schooldag uiterlijk om
08.00 uur op school. De gemiste lesstof wordt in overleg met de docent of mentor ingehaald.
Het Globe College kent twee vormen van te laat komen; te laat aan het begin van de schooldag (LO)
en te laat gedurende de schooldag (LL). Onze verzuimcoördinator is verantwoordelijk voor het
registreren voor alle LO registraties en zal volgens de onderstaande 4x regeling handelen.
Bij meer dan 4 keer LL binnen vijf dagen, neemt de mentor contact op met ouders/verzorgers om dit te
bespreken.
Beide vormen van te laat komen gelden op het Globe College als verzuim!
Medische afspraken worden geacht zoveel mogelijk buiten lestijd af te spreken en zeker niet tijdens toetsen
en toets-weken. Komt de leerling tóch een keer te laat en heeft deze hiervoor een geldige reden (bijv.
dokters- of tandartsbezoek), dan moet de afwezigheid + de reden daarvoor door de ouders of verzorgers
binnen één week middels een Absentiebriefje bevestigd worden. Deze kan opgehaald worden bij de onze
verzuimcoördinator of bij de leerlingenadministratie of gedownload via de website www.globecollege.nl.
Vervolgens levert de leerling het ingevulde briefje weer in bij onze verzuimcoördinator of bij de
leerlingenadministratie.
3.1De 4x Regeling
Het Globe College gaat dit schooljaar weer stevig inzetten op het terugdringen van het leerlingverzuim alsmede het te-laat-komen. Om dit te bevestigen volgt het Globe College een passende
regeling met als doel:
•
•
•
•

zo min mogelijk verzuim van de leerlingen;
duidelijke regelgeving voor de preventieve aanpak & bij overtreding;
ouders/verzorgers zo vroeg mogelijk betrekken bij signalen omtrent afwezigheid/verzuim;
een positieve bijdrage aan de onderwijsresultaten door een grotere aanwezigheid van leerlingen
die op tijd op school zijn.

Om dit doel na te streven, geldt de volgende 4x regeling:
•
•

4 x te laat
8 x te laat

-

•
•

12 x te laat
16 x te laat

-

brief door de verzuimcoördinator naar de ouders/verzorgers;
ouders/verzorgers en leerling worden per brief uitgenodigd voor een gesprek op
school met de mentor en de verzuimcoördinator. Deze worden evt. bijgestaan
door een coördinator leerlingzorg;
intentie tot schorsing of schorsing van min. één dag met officiële afhandeling;
brief door de verzuimcoördinator naar de ouders/verzorgers, evt. melding
bij de leerplichtambtenaar als ongeoorloofd verzuim en passende maatregel
op school (bijv. één week lang blokrooster).

De procedure kan 4 keer worden herhaald. Daarna kan schorsing met evt. de intentie om de leerling
te verwijderen van school. Dit laatste is afhankelijk van de reden van verzuim.
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Spijbelen

Als een leerling weg blijft van school - helemaal of gedeeltelijk - dan is er sprak van spijbelen. Hier kan
een leerling zijn eigen redenen voor hebben echter, simpel gezegd, dat is niet oké en zelfs strafbaar.
Naast de inzet van school om spijbelen (ongeoorloofd verzuim) tegen te gaan, kunt u als
ouder/verzorger ook maatregelen treffen om te voorkomen dat uw kind spijbelt.
4.1Maatregelen van ouders tegen spijbelen
Er zijn verschillende maatregelen die u als ouder kunt nemen om spijbelen tegen te gaan. Dit zijn
onder andere:
•
•
•
•
•
•
•

Magister dagelijks raadplegen inzake ongeoorloofd afwezig;
ervoor zorgen dat elke geoorloofde absentie (en ziek) gemeld wordt met een absentiebrief;
via de mentor contact houden met de school door bijvoorbeeld ouderavonden etc. te bezoeken;
zorgen dat u op de hoogte bent van het lesrooster van uw kind;
bij twijfel contact opnemen met de mentor van uw kind;
de medezeggenschapsraad (MR) vragen iets tegen schoolverzuim te doen;
in het uiterste geval kunt u zelfs een klacht indienen bij de klachtencommissie als u vindt dat wij als
school te weinig tegen spijbelen doen. Ik hoop echter dat wij vóór die tijd met elkaar hebben
kunnen spreken om het een en ander op te lossen.

4.2Maatregelen op het Globe tegen spijbelen
Naast de officiële afhandeling van spijbelen zoals beschreven in paragraaf 2.2, vinden wij het op het
Globe belangrijk dat gespijbelde lesuren moeten worden "goedgemaakt". Oftewel de verzuimde
lessen moeten worden ingehaald.
De mentor of de vakdocent zal i.o.m. de leerling deze inhaallesuren plannen en begeleiden.
Gedurende de inhaallesuren zal de leerling aandacht besteden aan het gemiste vak. De mentor of
een vakdocent, zal zorgdragen voor voldoende lesstof welke de leerling zonder begeleiding kan
maken.
Verder nemen wij de volgende algemene maatregelen om spijbelen zoveel mogelijk tegen te gaan:
• u via de mentor laten weten dat uw kind spijbelt. Dit met de gedachte om meer spijbelen zo snel
mogelijk te voorkomen;
• in het uiterste geval zullen wij u, via ons Zorgadviesteam (ZAT), zo snel mogelijk wijzen op mensen
of instanties die u kunnen helpen als uw kind veel spijbelt of zelfs niet meer naar school wil.
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Bijzonder verlof aanvragen

De kinderen op het Globe College zijn vrij tijdens de schoolvakanties en vrije dagen. Deze dagen zijn
zorgvuldig vastgesteld en de school dient zich daaraan te houden. De ouder/verzorger kan in enkele
zeer bijzondere gevallen, met uitzondering van de eerste twee weken na de zomervakantie, bijzonder
verlof (toegestaan verzuim) aanvragen voor een kind. De volledige brochure van afdeling Leerplicht
van de gemeente Utrecht over extra verlof is hier te downloaden.
Voorbeelden van redenen voor bijzonder verlof zijn:
•
•
•
•
•
•

verhuizing en/of emigratie;
huwelijk of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten;
gewichtige omstandigheden zoals ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten;
(in zeer bijzondere gevallen) buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
plichten te vervullen, voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging;
viering van ambtsjubileum van vader of moeder.

Belangrijk! U moet de noodzaak van het extra verlof kunnen aantonen middels bewijs.
5.1Verlof maximaal 10 schooldagen
Voor bijzonder verlof van maximaal 10 schooldagen vraagt u toestemming bij de directeur van het
Globe College. Deze besluit over het toekennen of afwijzen van de aanvraag. U kunt dit verlof
aanvragen via het formulier bijzonder verlof maximaal 10 schooldagen.
5.2Verlof meer dan 10 schooldagen
Voor bijzonder verlof van meer dan 10 schooldagen is toestemming nodig van de leerplichtambtenaar.
De ouder/verzorger dient een aanvraag in bij de gemeente Utrecht. Na horen van de schooldirecteur
neemt de gemeente een beslissing. U kunt dit verlof aanvragen via het formulier bijzonder verlof meer
dan 10 schooldagen.
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