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1. Af- en betermelding van een leerling door ouder of verzorger (geoorloofd) 
   

 

 
 

De leerling wordt persoonlijk 

afgemeld door een 

ouder of verzorger 

Bij herstel meldt de ouder of 

verzorger dit telefonisch (toets 1),  

via de mail of via de AC-app 

 

(Ouder of verzorger) 

 

 

Absentie en herstel invoeren in 

Somtoday met bijbehorende code 

 

 

(Administratie) 

 

Een handleiding voor het absentmelden door ouder(s) of 

verzorger(s) met daarin opgenomen de absentiecodes,  

is te vinden op de website. 

Afmeldingen dienen voor aanvang van de les te gebeuren. 
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2. De leerling is te laat (ongeoorloofd)   
  

  

 

 

 

De leerling is te laat 

 

 

Docent noteert ‘Te laat’ (OL) in 

Somtoday met bij voorkeur de  

reden die de leerling opgeeft 

 

 

(Docent) 

 

Controle op 5x OL 

Bij 5x ongeoorloofd te laat in de les 

neemt de mentor contact op voor  

een gesprek met de leerling en de  

ouder(s) of verzorger(s) en komt  

deze leerling een uur na 

 

(Administratie & mentor) 

Controle op 10x OL 

Bij 10x ongeoorloofd te laat in de les 

maakt de administratie i.o.m. de COO 

een melding aan bij Leerplicht. 

Hierover worden door de mentor 

zowel leerling, als ouder(s) of 

verzorger(s) geïnformeerd 

(Administratie, COO, mentor en 

Leerplicht) 

 

Controle op 3x OL 

Bij 3x ongeoorloofd te laat in de les 

neemt de mentor contact op voor  

een gesprek met de leerling en  

komt deze leerling een uur na  

 

(Administratie & mentor) 

 

 

Controle op 1x OL 

Bij 1x ongeoorloofd te laat in de 

les meldt de leerling zich de 

eerstvolgende lesdag 15 minuten 

eerder bij de DoCo 

 

(Administratie & DoCo) 
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Opmerkingen bij het proces ‘De leerling is te laat’: 

 De administratie filtert de OL-meldingen en bepaalt – eventueel in overleg met de COO, DoCo, 

mentor en/of docent – of de OL-melding blijft staan, of dat hier een GL-melding van gemaakt 

wordt. Een OL-melding zonder toelichting wordt in principe behandeld als ongeoorloofd. 

 Een OL-melding die omgezet wordt naar een GL-melding wordt niet gebruikt in het optellen van 

OL-meldingen. 

 Als een leerling verzuimt een kwartier eerder te komen, of ook hier te laat komt, dan komt de 

leerling aan het eind van de dag (of op een ander moment i.o.m. de DoCo) een uur na. 

 Als een leerling op dezelfde dag meer dan een keer te laat in de les komt, wordt er een kwartier 

opgeteld bij ieder moment dat de leerling te laat is gekomen (bijvoorbeeld: twee keer te laat = 30 

minuten eerder komen). 

 Als de mentor een gesprek heeft gehad met de leerling (3x OL) of met de leerling en de ouder(s) 

of verzorger(s) (5x OL), verslaat de mentor een Begeleidingsverslag in Somtoday. 

 Na de melding aan Leerplicht, wordt er door hen actie ondernomen richting de ouder(s) of 

verzorger(s) en de leerling. 

 Nakomuren en momenten eerder komen worden altijd in het rooster van de leerling gezet. 

 Als een leerling de eerstvolgende lesdag begint met het vak LO op een locatie anders dan op 

school, wordt het moment eerder terugkomen verplaatst naar de dag erna. Dit gebeurt ook als de 

leerling om welke reden dan ook niet aan het begin van de dag op school is/begint.  
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3. Een leerling is afwezig zonder melding (ongeoorloofd)  
  

 

      

    

    

    

    

 
    

 

  

 

 

 

De leerling is zonder melding  

een heel lesuur afwezig 

 

 

 

De docent vult de absentie aan  

het begin van het lesuur in 

 

 

(Docent) 

 

1x Per week controle absenten 

Contact opnemen met leerling en 

ouder(s) of verzorger(s) en eventuele 

gevolgen bespreken. 

A – Afwezig aanpassen in Somtoday 

met de handleiding Absenties 

Monitoren - Mentor 

(Mentor) 

 

 

Controle absenties in Somtoday 

Bij leerlingen met een A – Afwezig bij 

het eerste lesuur van de leerling,  

van de wordt er zo snel mogelijk 

contact opgenomen met de  

ouder of verzorger 

 

(Administratie) 

 

Spijbelen noteren in Somtoday 

Spijbeluren worden dubbel ingehaald in eigen tijd 

(Mentor) 
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4. Meerdere absenties door ziekte (geoorloofd) 

    

Als de leerling vier dagen 

achtereenvolgend ziek is, belt  

de mentor naar huis om te vragen 

hoe het gaat en wanneer de  

leerling weer naar school komt 

De mentor registreert het contact als 

begeleidingsverslag in Somtoday 

 

(Mentor) 

Als de leerling meer dan 4x ziek is per 
12 weken of meer dan 50 uur achter 
elkaar, dan wordt(en) de ouder(s) of 

verzorger(s) en leerling  
uitgenodigd op school 

De mentor heeft een gesprek en 
kijkt wat er eventueel nodig is  

vanuit school. De mentor  
registreert het contact als 

begeleidingsverslag in Somtoday 

(Mentor) 

 

De COO geeft opdracht aan de 

administratie om een melding 

aan te maken bij Jong JGZ en 

eventueel Leerplicht 

 

 

(COO & administratie) 

 

Ziekteverzuim loopt alsnog op,  

na het gesprek en de afspraken. 

Doorverwijzing naar de jeugdarts  

via de COO 

De mentor stelt de COO en de 

ouder(s) of verzorger(s) hiervan  

op de hoogte 

(Mentor & COO) 

 

Jeugdarts onderneemt actie richting de  

ouder(s) of verzorger(s) en de leerling 

(Jong JGZ-jeugdarts) 
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