
Verzuimprotocol 
 

Dit verzuimprotocol is geschreven voor leerlingen en ouders, zodat precies duidelijk is welke acties 

door school en eventueel leerplicht worden genomen. Ook is hier duidelijk te zien welke acties we 

wanneer verwachten van leerlingen en/of ouders. 

Ziekmelden of bezoek gezondheidszorg 
• Alleen je ouders kunnen je ziekmelden. Als je ziek naar huis bent gegaan melden je ouders je 

de dag daarna ziek op school via de normale weg (telefonisch bij clavigers); 

• Bij een vooraf geplande (dokters/ortho)afspraak neem je een ondertekend briefje van je 

ouders mee en geef je dat minimaal een dag van tevoren aan de clavigers; bij voorkeur plan 

je de afspraken buiten lestijd; 

• Bij een ongeplande afspraak met een arts/ortho e.d. melden je ouders dit zo snel mogelijk 

bij school/clavigers (telefonisch of claviger@coornhert-gymnasium.nl); 

• Als je beter bent, meld je je voor je eerste les beter bij de clavigers. Als je dit later doet kan 

dit leiden tot onterechte afwezigheidsmeldingen. 

Te laat 
• Je krijgt alleen met een te-laatbriefje toegang tot de les als je te laat binnenkomt. Een 

minuut te laat is nog steeds te laat; 

• Je probeert niet zonder briefje de les in te komen als je te laat bent en je gaat al helemaal 

niet in discussie met de docent of het laatkomen wel of niet terecht is; 

• Bij de clavigers kun je je reden opgeven voor het te laat komen en die geven dan een te-

laatbriefje mee met wel of niet geoorloofd te laat; 

• Bij iedere twee keer dat je te laat komt, meld je je de volgende schooldag om 08:00 bij de 

claviger en ga je daarna stil aan de slag met schoolwerk in het Atrium of B-trium; 

• Vergeet je dit te doen, moet je je de volgende dag én de dag daarna om 08:00 melden bij de 

clavigers; 

• Mocht je je dan alsnog niet melden volgt een gesprek met afdelingsleider en/of 

verzuimcoördinator met verdere sancties. 

Waarschijnlijk Ongeoorloofd Afwezig (WO-melding in SOM) 
• Als je deze melding ziet in SOM betekent dit dat een docent je op afwezig heeft gezet tijdens 

een les; 

• Leg binnen 5 schooldagen je afwezigheid uit bij verzuim@coornhert-gymnasium.nl. Als je er 

wel was in de les maar de docent heeft je niet gezien of als je een afspraak met iemand had: 

neem die persoon mee als CC in de mail, zodat de verzuimcoördinator kan nagaan of het 

klopt; 

• Na vijf schooldagen word je melding WO omgezet in spijbelen. Deze melding is NIET terug te 

draaien behalve in gevallen van ziekte en uitzonderlijke gevallen. Het is dus zaak om tijdig je 

WO-meldingen te controleren en uit te leggen aan de verzuimcoördinator. Het zou immers 

zonde zijn om een spijbelmelding te krijgen door het niet op orde houden van je meldingen. 

Spijbelmelding 
• Als je op spijbelen wordt gezet (direct of via een WO-melding) krijg je een mail dat je het 

volgende moet doen: 

mailto:claviger@coornhert-gymnasium.nl
mailto:verzuim@coornhert-gymnasium.nl


o De eerstkomende woensdag moet je je melden voor twee ‘inhaaluren’ per 

gespijbeld uur. Dit is het negende en tiende uur op woensdag in een lokaal wat aan 

jou wordt medegedeeld. Als je dan niet kan, is de enige andere mogelijkheid tot het 

inhalen uur acht en negen op de vrijdag daarna; 

• Sport en/of werk zijn geen geldige reden om afwezig te zijn op dit inhaalmoment; 

• Als je dit inhaalmoment mist, wordt dat gezien als twee spijbeluren en die worden ieder ook 

nog dubbel ingehaald; 

• Bij het missen van het inhaalmoment volgt altijd een gesprek bij de verzuimcoördinator 

en/of afdelingsleider. 

Wettelijke afspraken omtrent verzuim 
Voor de wet tellen laatkomen en spijbelen beide even zwaar. Wij zijn wettelijk verplicht leerlingen te 

melden bij leerplicht na 12 keer laatkomen/spijbelen. 

De verzuimcoördinator verstuurt meldingen op de volgende momenten: 

• Bij 3 keer verzuim (te laat en/of spijbelen): Mail naar lln, afdelingsleider en mentor; 

• Bij 6 keer verzuim: Mail naar lln, afdelingsleider, mentor en ouders/verzorgers; 

• Bij 9 keer verzuim: Uitnodiging voor gesprek met verzuimcoördinator, leerling en 

ouders/verzorgers; 

• Bij 12 keer verzuim: melding leerplicht; 

• Bij iedere volgende keer verzuim: melding leerplicht. 

Luxeverzuim 
Wanneer een leerplichtig kind zonder toestemming toch buiten de schoolvakantie vrij neemt, heet 

dit ‘luxeverzuim’. De leerplichtambtenaar kan een proces verbaal opmaken. Dit heeft meestal 

financiële gevolgen voor de ouders.  

 


