
 

 

Afspraken en regels over verzuim en ziekmelden 

Te laat komen  

Leerlingen die te laat komen melden zich eerst bij de conciërge. De conciërge maakt dan een 

aantekening in het verzuimregistratiesysteem. De betreffende leerling moet zich de volgende dag om 

8.00 uur opnieuw melden bij de conciërge.  

• Een tweede keer te laat komen wordt direct doorgegeven aan de mentor, die een gesprek 

met de leerling aangaat.  

• Bij een derde keer te laat komen, worden ouders/ verzorgers geïnformeerd. 

• Bij zes keer te laat komen schakelen wij de leerplichtambtenaar in.  

 

Verzuim en ziekmelden 

Als een leerling ziek is, melden de ouders/ verzorgers dit telefonisch tussen 08.00-8.30 uur bij de 

administratie (0251-226601).  

Dit doet u voor iedere dag dat uw kind ziek is.  

Loopt uw kind stage? Vergeet dan niet ook af te melden bij de werkgever. Ook stagetijd is onderwijs- 

en leertijd.  

Daarnaast willen we bovenmatig (ziekte)verzuim in een vroeg stadium bespreekbaar maken. 

De GGD zal door de zorg coördinator, na een gesprek met ouders/ verzorgers, worden verzocht een 

afspraak te maken om te adviseren hoe het ziekteverzuim omlaag kan. 

 

Inzage in het verzuimoverzicht 

U kunt als ouder/verzorger zicht houden op het verzuim van uw kind. Als u een mail stuurt naar: 

info@hetforta.nl ontvangt u een code waarmee u toegang krijgt tot de verzuimregistratie van 

Magister.  

 

Absentiekaart  

Wij verzoeken uw bezoeken aan bijvoorbeeld de huisarts, tandarts, orthodontist, zoveel mogelijk 

buiten schooltijd te laten plaatsvinden. Mocht dit een keer niet mogelijk zijn, dan verzoeken wij u 

minimaal één dag van tevoren de door u ondertekende absentiekaart door uw kind te laten inleveren 

bij de conciërge. Uw kind ontvangt dan weer een leeg exemplaar voor een eventuele volgende 

absentie. Met de hand geschreven briefjes zijn niet geldig.  

 

Ziek naar huis  

Als uw kind gedurende de schooldag dusdanig ziek is dat hij of zij beter naar huis kan gaan, neemt 

een medewerker telefonisch contact met u op om te overleggen of uw kind naar huis mag. Als uw 

kind de dag daarna nog ziek is belt u naar school, zie afspraak verzuim.  

 

Regels omtrent misbruik van verzuim  

Als wij goede aanwijzingen hebben dat een leerling geen verlof heeft of ziek is, maar wel verzuimt, 

schakelen wij na drie dagen de leerplichtambtenaar van de gemeente in. Dit zijn wij als school 

wettelijk verplicht.  

Mochten er problemen zijn met een leerling waardoor hij of zij niet meer naar school wil, dan 

probeert de leerplichtambtenaar een oplossing te vinden door te praten met de leerling, ouders en 

school. Eventueel vindt er een doorverwijzing plaats naar een andere instantie.  

 

 



 

 

Verlof buiten de schoolvakanties  

Een verzoek om extra vakantieverlof kunt u minimaal acht weken van tevoren schriftelijk indienen bij 

de directeur van Forta.  

 

Extra verlof verlenen wij, indien:  

• het alleen mogelijk is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, door de specifieke 

aard van het beroep van één van de ouders; 

• een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat géén verlof binnen alle 

vastgestelde schoolvakanties mogelijk is. Dit verlof:  

• mag één keer per schooljaar worden verleend;  

• mag niet langer duren dan tien schooldagen; 

• mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar. Andere belangrijke 

redenen waarvoor verlof kan worden verleend, zijn:  

• het voldoen aan een wettelijke verplichting;  

• een verhuizing;  

• het bijwonen van een huwelijk van een familielid;  

• bij ernstige ziekte van een naast familielid;  

• bij overlijden van een familielid;  

• bij een ambtsjubileum of huwelijksfeest;  

• het Suikerfeest en het Offerfeest. 

 

De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar te melden.  

Tegen ouders die hun kind toch zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden 

opgemaakt. Volledige informatie over verzuim, verlof en leerplicht vindt u op onze website.  

 

Spreekuur leerplicht  

De leerplichtambtenaren van de gemeenten hebben elke zes weken een leerplichtspreekuur op onze 

school.  

De leerlingen die zes keer te laat en/of afwezig zijn geweest zonder bericht, krijgen een oproep voor 

dit spreekuur. Ook te laat komen is volgens de leerplichtwet ongeoorloofd verzuim.  

Ouders en/ of verzorgers ontvangen hiervoor uitnodiging via de Forta app.  

De leerplichtambtenaren hebben vanuit de leerplichtwet de bevoegdheid om leerlingen aan te 

spreken op ongeoorloofd verzuim.  

 

Frequent ongeoorloofd verzuim kan leiden tot doorverwijzing via de gemeenten naar Bureau Halt. 

Op deze manier proberen de leerplichtambtenaren samen met de school te voorkomen dat 

leerlingen structureel te laat komen en spijbelen. Na een gesprek met de leerplichtambtenaar 

ontvangt u als ouder(s) een brief thuis. 

 

 


