Actiepuntenlijst ouders en leerlingen rond
absentie/verlof (bij toetsen) bovenbouw havo/vwo

Wat te doen bij ziekte:



De ouder/verzorger belt ’s ochtends naar school om de leerling ziek te melden. De
ouder/verzorger meldt heel duidelijk of de leerling een toets heeft en voor welk vak.
Heeft de leerling op een van de volgende ziektedagen een toets, dan belt de ouder/verzorger
die dag weer naar school om dit te melden. Bij elke toets die een leerling mist, wordt dus
door de ouder/verzorger naar school gebeld.

Ziek op school worden en daarom naar huis gaan:


De leerling meldt zich altijd bij mevrouw Borm. Zij kijkt of het verantwoord is dat de leerling
zelf naar huis gaat of dat er iemand gebeld moet worden.

Beter melden:





Een leerling die beter is, meldt zich bij terugkomst op school direct beter bij de receptie met
een briefje dat met de hand is geschreven door een ouder/verzorger. Op het briefje staat
welke periode de leerling ziek was en eventueel welke toets(en) zijn gemist.*
Leerlingen die door ziekte een toets misten, gaan hierna met dit briefje naar mevrouw Borm
die het briefje moet ondertekenen.
Met het briefje dat door mevrouw Borm is ondertekend, gaat de leerling binnen twee dagen
naar de docent om een afspraak te maken de toets in te halen. De toets wordt binnen twee
weken ingehaald.**

Verlof aanvragen voor dokter, tandarts, rijexamen, open dag, bruiloft, enz.




Probeer afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken. Indien dit niet mogelijk is,
geef je voor elke afspraak die binnen schooltijd valt vooraf een door de ouder/verzorger
ondertekend verzoekbriefje af bij de receptie.
Er kunnen geen buitenschoolse afspraken gemaakt worden op reeds geplande
toetsmomenten. Heb je een afspraak staan en wil de docent op dat moment een toets
plannen dan moet de leerling dit terstond bij de docent melden. We werken hier volgens het
principe ‘wie eerst komt, eerst maalt’.

*: het niet (op tijd) inleveren van het betreffend briefje resulteert bij een herhaling van meer dan drie keer in het komen te vervallen van
één van de herkansingsmogelijkheden (zie herkansingsregeling PTA).
**: na deze twee weken vervalt het recht op het inhalen van de betreffende toets wat in principe resulteert in het cijfer ‘1’.

