Verzuimprotocol Parcival College schooljaar 2018-2019
Actie I
signaal
→
Teamleider signaleert
↓
e
1 signaal
↓
spreekt leerling
(bericht naar ouders)
mentor spreekt leerling aan
↓
Gesprek; afspraken maken
over terugdringen
verzuim
↓
monitoren verzuim

Actie II

waarschuwing
→

Teamleider waarschuwt
↓
e
2 keer waarschuwing
↓
spreekt leerling en ouders
mentor spreekt leerling aan
↓
Gesprek; afspraken maken
over terugdringen verzuim
↓
monitoren verzuim

Actie III
melding
→
Teamleider meldt
↓
e
3 keer melding
↓
melding leerplicht (LPA) via
DUO verzuimloket
mentor op de hoogte
↓
Gesprek bij LPA
↓
afspraken LPA handhaven en
opnieuw melden bij herhaling

De teamleider heeft de regie; deze signaleert, waarschuwt en meldt.
De conciërges geven dagelijks signalen door aan de teamleiders, 1 keer per maand lijst met leerlingen met 10 rode
overtredingen.
Betreft het ziekte van een zorgleerling dan ligt de regie bij de ondersteuningsgroep.
Voor elke vakantie worden de ziekte-uren van de jaarlaag bekeken door de teamleider
(naar jeugdarts bij 30 uur herfstvakantie, 60 uur kerstvakantie, 90 uur voorjaarsvakantie, 120 uur meivakantie).
Bij een hoog verzuim schakelt de OG (in overleg met de teamleider de jeugdarts in.
Een aantal schoolbrede afspraken zijn;
-Leraren voeren zelf absentie in, rechtstreeks in Magister (middels computer of app).
-Bij 3 keer ongeoorloofd te laat (TL) komen dient de leerling zich eerder op school te melden, om 8.00uur.
-Bij 100 uur ziekte( Z1/ Z3) zonder medische verklaring volgt er een gesprek bij de schoolarts.
-Ziektemeldingen via de absentielijn vooraf of op de dag zelf. Achteraf ziekmelden is niet toegestaan.
-Bij ziekmelden op school (Z3) gaat de leerling naar de conciërge, krijgt een briefje mee naar huis. De ouders bellen naar
school als leerling thuis is aangekomen.
Als een zieke leerling naar huis gaat zonder contact te hebben gehad met de conciërge, dan noteert de conciërge dit als
spijbelen.
-Bij oplopend verzuim; 10 keer spijbelen (SP/OA) en/of te laat (TL) of een combinatie hiervan (10 rode meldingen) volgt er
een melding bij de leerplichtambtenaar (LPA) door de teamleider.
-Bij eruit sturen (UK) meldt de leerling zich bij de dichtstbijzijnde conciërge, krijgt een briefje en een klus, na de les meldt de
leerling zich weer bij de leraar met het briefje en maakt afspraken met de docent om herhaling te voorkomen. Bij drie keer
UK spreekt de teamleider met de leerling en brengt ouders middels een brief op de hoogte.
e
De mentor spreekt ook met de leerling. Bij herhaling (2 keer 3 keer eruit) ouders komen op school. Daarna volgt bij
herhaling een schorsing van een dag en melding bij ondersteuningsgroep.
Codes m.b.t. verzuim -TG = te laat geoorloofd, T1 is tandarts, orthodontist, MA is medische afspraak, -TL= te laat
ongeoorloofd, UK= eruit gestuurd, SP= spijbelen, OA= ongeoorloofd afwezig
-Z1 is ziek gemeld door ouders/verzorgers, Z3 = leerling gaat ziek naar huis.

