
 

Verzuimprotocol Sweelinck College 

2020-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 
 

 

 

Inhoudsopgave 

 
Inleiding ................................................................................................... 2 

1.1 Dagelijkse procedure ......................................................................... 2 

1.2 Procedure bij te laat komen ................................................................... 3 

1.3 Procedure bij ongeoorloofd verzuim ........................................................ 3 

       Algemeen .......................................................................................... 3 

       3 tot 6 uur ongeoorloofd verzuim .......................................................... 3 

       7 tot 12 uur ongeoorloofd verzuim ........................................................ 4 

       13 tot 16 uur ongeoorloofd verzuim ....................................................... 4 

       16 en meer uur ongeoorloofd verzuim ................................................... 5 

1.4 Procedure bij ziekteverzuim ................................................................... 5 

1.5 Procedure bij ziekte onder lestijd ............................................................ 6 

1.6 Bijlage ................................................................................................ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

Inleiding 

Samen en in gedeelde verantwoordelijkheid met ouders/verzorgers willen we dat 

leerlingen op tijd op school zijn. Van ouders en meerderjarige leerlingen wordt 

verwacht dat ze verzuim tijdig melden bij de school. Bij onvoorziene 

omstandigheden nemen ouders in eerste instantie contact op met de 

mentoren/of de betreffende coördinator of adjunct-directeur. 

Het verzuimprotocol is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een 

minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten 

aanzien van de Leerplichtwet 1969. In alle gevallen kan het management 

besluiten om af te wijken van dit protocol waarbij wij de wet op de leerplicht en 

passend onderwijs in acht neemt. 

Op het Sweelinck College werken we  in 2020 – 2021 met een 

verzuimcoördinator voor de Bovenbouw (klas 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 4E, 4F en 5E). 

Dat doet Mw. N. van Duivenvoorde (verzuim@sweelinckcollege.nl).  

Het verzuim in de Onderbouw (klas 1A, 1B, 1E, 2A, 2E,  2F, 3E) wordt verzorgd 

de leerjaarcoördinator Dhr. Y. Azoubairi (y.azoubairi@sweelinckcollege.nl).  

 

1.1 Dagelijkse procedure 

Hieronder staan de handelingen die dagelijks door de medewerkers van het 

Sweelinck College worden verricht. Het is belangrijk dat deze handelingen zeer 

secuur worden uitgevoerd omdat de gevolgen van deze handelingen groot zijn. 

 

1. Ouders/verzorgers streven ernaar om vóór 08.30 uur de afwezigheid van 

hun zoon/dochter te melden. Dit kan telefonisch via 020 - 572 11 50. Een 

melding op dezelfde dag na 8:30 wordt ook doorgevoerd. Bij de balie 

wordt ook dagelijks elke ingesproken voicemail afgeluisterd. 

2. De baliemedewerker die het verzuimbericht krijgt, verwerkt de melding en 

de reden in het leerlingvolgsysteem (Magister). De docenten kunnen zien 

welke leerlingen afwezig gemeld zijn. 

3. De docent registreert elke les het verzuim in Magister en sluit na elk uur 

zijn lessen af. 

4. Bij ongeoorloofd verzuim tijdens de eerste twee lesuren wordt er naar huis 

gebeld door de baliemedewerker. 
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1.2 Procedure bij te laat komen 

Hieronder staan de handelingen die dagelijks door de baliemedewerkers van het 

Sweelinck College worden verricht.  

 

1. De leerling haalt een te laat briefje/oké briefje bij de balie. 

2. De balie registreert het te laat komen in het leerlingvolgsysteem 

(Magister). Wanneer de leerling door omstandigheden (alléén rode 

storingen op de officiële website van de GVB worden bekeken) te laat is, 

wordt er een T in plaats van een L genoteerd. 

3. De leerling gaat de les in en levert het te laat/oké briefje in bij de docent. 

4. Wanneer een leerling meer dan tien minuten te laat is, wordt dit 

geregistreerd als L+ 

 

1.3 Procedure bij ongeoorloofd verzuim 

De onderstaande maatregelen worden toegepast in een doorlopende periode van 

twaalf weken. 

Algemeen 

In Magister zijn vier soorten codes van ongeoorloofd verzuim: 

L (te laat), L+ (meer dan 10 minuten te laat) en A (absent) en S (spijbelen) 

waarbij geldt dat twee keer een L gelijk staat aan één L+ en A. Deze maatregel 

is doorgevoerd om leerlingen te stimuleren zich te blijven haasten als ze al te 

laat zijn. Bij meer dan 10 minuten te laat heb je te veel lestijd gemist en moet er 

een uur worden ingehaald in plaats van een half uur. 

Leerlingen worden geacht om op tijd aanwezig te zijn in de les. Bij elk uur 

ongeoorloofd verzuim (absent) tijdens de eerste twee lesuren wordt er met 

ouders telefonisch contact opgenomen door de receptie. De mentor en de docent 

spreken de leerling hier op aan. De docent zorgt voor een juiste registratie in 

Magister.  

Wanneer een leerling binnen 4 weken 16 uur of meer ongeoorloofd afwezig is, 

moet dit volgens de wet gemeld worden bij Leerplicht. 
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3 tot 6 uur ongeoorloofd verzuim 

1. Ouders worden bij alle eerste twee lesuren bij ongeoorloofde absentie 

telefonisch geïnformeerd door de balie. Voor de rest van de uren moeten ouders 

zelf Magister controleren. 

2. De mentor nodigt de leerling uit voor een gesprek om te achterhalen wat de 

reden is en legt dit vast in het leerlingvolgsysteem. 

3. De leerjaar- of verzuimcoördinator spreekt de leerling ook aan op het verzuim 

en laat de leerling de gemiste uren verplicht inhalen. Voor de onderbouw is dat 

op maandag- en woensdagmiddag ná 14:30 u. bij Dhr. Azoubairi en voor de 

bovenbouw op de dinsdagmiddag van 13:00 – 16:00 u. of op woensdagmiddag 

van 14:30 tot 16:30 bij Mw. Van Duivenvoorde. Ouders worden via de mail op 

de hoogte gebracht door de leerjaar- of verzuimcoördinator. De ingehaalde uren 

worden op afgehandeld gezet in Magister. Een L(+) wordt vervangen door een LA 

en een A  of S wordt vervangen door een SA. 

Een L = half uur inhalen 

Een A of S = een heel uur inhalen 

Een A (absentie) wordt, als er binnen 24 uur niet over is gebeld (door een ouder 

of verzorger) omgezet in een S (= spijbelen). Als een leerling namelijk afwezig is 

zonder reden en als die absentie niet binnen 24 uur wordt gemeld (door een 

ouder of verzorger), dan weet school en weten ouders niet waar een leerling is 

en trekken wij de conclusie dat dat spijbelen is. 

 

7 tot 12 uur ongeoorloofd verzuim 

1. De leerjaar- of verzuimcoördinator nodigt de leerling uit voor een gesprek om 

te achterhalen waarom de leerling zich niet aan de gemaakte afspraken kan 

houden. 

2. De leerjaar- of verzuimcoördinator beslist aan de hand van het gesprek of 

ouders op school worden uitgenodigd voor een gesprek. De mentor kan hier 

eventueel bij zitten.  

3. Ouders worden via de mail op de hoogte gebracht van het verzuim en de 

leerling dient de gemiste uren verplicht in te halen. Voor de onderbouw is dat op 

maandag- en woensdagmiddag ná 14:30 u. bij Dhr. Azoubairi en voor de 

bovenbouw op de dinsdagmiddag van 13:00 – 16:00 u. of op woensdagmiddag 

van 14:30 tot 16:30 bij Mw. Van Duivenvoorde.  De ingehaalde uren worden op 

afgehandeld gezet in Magister. Een L(+) wordt vervangen door een LA en een A / 

S  wordt vervangen door een SA. 

4. Het gesprek wordt geadministreerd in Magister. 
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13 tot 16 uur ongeoorloofd verzuim 

1. De leerjaar- of verzuimcoördinator verstuurt een mail met een overzicht 

van de absentie naar ouders. 

2. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek met de leerjaar- of 

verzuimcoördinator. Bij 18-jarigen gebruiken wij een andere procedure. 

3. Met de leerling, de leerjaar- of verzuimcoördinator wordt er een actieplan 

opgesteld. Dit actieplan dient te worden ondertekend door ouders. 

4. Een leerling kan tevens voorgedragen worden voor een preventief gesprek 

met de leerplicht van de gemeente. (Dit is bedoeld voor beginnend 

verzuim, waar geen grote achterliggende problematiek speelt). 

5. De leerling dient de gemiste uren verplicht in te halen. Voor de Onderbouw 

is dat op maandag- en woensdagmiddag ná 14:30 u. bij Dhr. Azoubairi en 

voor de Bovenbouw op de dinsdagmiddag van 13:00 – 16:00 u. of op 

woensdagmiddag van 14:30 tot 16:30 bij Mw. van Duivenvoorde. De 

ingehaalde uren worden op afgehandeld gezet in Magister. Een L(+) wordt 

vervangen door een LA en een A / S wordt vervangen door een SA. 

6. Dit wordt geadministreerd In Magister. 

 

16 en meer uur ongeoorloofd verzuim 

1. Bij 16 uur of meer ongeoorloofd verzuim binnen 4 weken meldt de 

leerjaar- of verzuimcoördinator het ongeoorloofd verzuim binnen 5 dagen 

via het verzuimloket van DUO bij de leerplichtambtenaar. 

2. De ouders worden vooraf aan de melding ingelicht. 

3. Tegelijkertijd stuurt de leerjaar- of verzuimcoördinator een 

verzuimoverzicht (digitaal) aan de leerplichtambtenaar, stelt hem/haar op 

de hoogte van de achtergronden van het verzuim en geeft door welke 

acties de school heeft ondernomen. 

4. Dit wordt geadministreerd in Magister. 
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1.4 Procedure bij ziekteverzuim 

Hieronder staan de stappen die bij ziekte van een leerling worden ondernomen.  

1. De ouders dienen de school op elke dag dat het kind ziek is, op de hoogte te 

brengen via het bij hun bekende telefoonnummer (020 – 572 11 50). Dat moet 

binnen 24 uur nadat de ziekte is geconstateerd, gebeuren. Als er niet binnen 24 

uur ziek wordt gemeld, kan dat gevolgen hebben voor de leerling. 

 

2. Indien de ouders de volgende dag niet bellen naar school om hun kind ziek te 

melden noteert de docent/balie een A. De balie neemt contact op met ouders en 

verandert bij gehoor de A in ZB. Bij geen gehoor wordt de leerling absent 

gemeld. 

 

3. Als een leerling langer dan drie aaneengesloten dagen ziek is, neemt de 

mentor contact op met de ouders/verzorgers. In dit gesprek informeert de 

medewerker hoe het gaat met de leerling en wordt afgesproken wanneer de 

leerling weer op school komt.  

 

4. Als de afgesproken termijn verlopen is en de leerling is nog niet op school, 

neemt mentor opnieuw contact op met de ouders/verzorgers. Zijn er zorgen over 

de leerling, dan informeert de mentor de leerjaarcoördinator en/of 

ondersteuningscoördinator.  

 

5. In overleg met de ouders kan worden besloten om de schoolarts in te 

schakelen. De ouders dienen hier toestemming voor te geven. Leerling en ouders 

worden dan opgeroepen om de reden van het ziekteverzuim te bespreken, 

afspraken te maken over terugkeer naar school en indien nodig te schakelen 

naar andere zorgverleners.  
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Procedure bij herhaaldelijk ziekteverzuim 

Hieronder staan de stappen die worden ondernomen wanneer een leerling te 

vaak ziek wordt gemeld. 

Het Sweelinck College heeft een overzicht van alle leerlingen die 5 keer of meer 

zijn ziek gemeld. De balie houdt dit overzicht bij. Wanneer een leerling voor de 

6e of 7e keer wordt ziek gemeld wordt dit door de balie aan de mentor 

doorgegeven. 

De mentor neemt contact met thuis op om zijn zorgen te uiten.  

In het gesprek dient de mentor het belang van de aanwezigheid door te geven. 

Bij onduidelijke reden van ziekte kunnen we advies vragen aan de jeugdarts. 

Mocht het zo zijn dat het verzuim logisch is (griep, gebroken ledematen,etc), 

hoeft er niet ‘gedreigd’ te worden met de jeugdarts. 

De mentor noteert in het overzicht op de daarvoor bestemde plek wanneer er is 

gebeld en maakt een logboekitem aan met meer informatie. 

Mocht de mentor vinden dat de jeugdarts in actie moet komen kan de 

zorgcoördinator worden benaderd. 

 

1.5 Procedure bij ziekte onder lestijd 

 

1. De docent stuurt de leerling naar de leerjaarcoördinator.   

2. De leerjaarcoördinator observeert of de leerling ‘ziektekenmerken’ vertoont, 

belt naar huis om door te geven dat de leerling ziek is en om te controleren of de 

ouders akkoord zijn met het feit dat hun kind naar huis gaat. 

3. De leerjaarcoördinator voert de code ZH in magister door met een notitie van 

het telefoongesprek.  

4. De leerjaarcoördinator is de enige die een leerling naar huis mag sturen. 

Indien alle coördinatoren niet beschikbaar zijn mag de baliemedewerker punt 2 

en 3 uitvoeren. 

5. Indien er niet wordt opgenomen door de ouders beslist de leerjaarcoördinator 

of het verstandig/noodzakelijk is om de leerling naar huis te sturen. 
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1.6 Bijlage 

De school houdt het geoorloofde en het ongeoorloofde verzuim bij. Bij geoorloofd 

verzuim wordt de reden aangetekend. De school gebruikt hiervoor de volgende 

verzuimcodes: 

 

Ongeoorloofd verzuim: 

 

A: Absent zonder bericht. Afwezig zonder geldige reden. 

L: Te laat. 

L+: Meer dan tien minuten te laat. 

S: Spijbelen 

 

Geoorloofd verzuim: 

 

ZB: Ziek, bevestigd door ouders 

ZH: Ziek naar huis 

MA: medische afspraak, kaart gezien of gebeld door ouders 

V: Verlof 

G: Geschorst 

P: Privé (scooterexamen, begrafenis, etc.) 
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