
 

 

 

 

 

 

 Verzuimbeleid Schoonhovens College 

2018-2019 

…Verantwoordelijkheid en handhaving… 

 

ver·zuim (het; o; meervoud: verzuimen) het iets niet doen, ergens niet komen 
ver·zui·men (verzuimde, heeft verzuimd) nalaten wat je moet doen, niet komen waar je moet zijn 

 

 

 

 

VC = verzuimcoördinator 

AL = afdelingsleider 

Te laat komen in de les TOT 5 minuten na lesbegin > VC noteert LZ (=laat zonder reden) voor de leerling in Magister  
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Nakomen is altijd na het laatste lesuur van de leerling 

Wat: To do leerling: 
 

Sanctie: Evt. extra consequentie: Verdere actie(s): Door wie: 

1x LZ 

TOT 5 minuten 
na lesbegin 

LZ briefje bij de VC halen en 
vervolgens nog de les in 
 

/ / / / 

2x LZ 

TOT 5 minuten 
na lesbegin 

LZ briefje bij de VC halen en 
vervolgens nog de les in 
 

/ / / / 

3x LZ 

TOT 5 minuten 
na lesbegin 

LZ briefje bij de VC halen en 
vervolgens nog de les in 
 

VC roept leerling op en laat een lesuur 
nakomen; tijdstip door de VC bepaald. 

/ Terugkomuur in Magister 
noteren 
(in logboek + in maatregelen) 

VC 

4x LZ 

TOT 5 minuten 
na lesbegin 

LZ briefje bij de VC halen en 
vervolgens nog de les in 

VC roept leerling op en laat een lesuur 
nakomen; tijdstip door de VC bepaald. 

/ Terugkomuur in Magister 
noteren 
(in logboek + in maatregelen) 

VC 

5x LZ 

TOT 5 minuten 
na lesbegin 

LZ briefje bij de VC halen en 
vervolgens nog de les in 
 

VC roept leerling op en laat een lesuur 
nakomen; tijdstip door de VC bepaald. 

/ Terugkomuur in Magister 
noteren 
(in logboek + in maatregelen) 

VC 

6x LZ 

TOT 5 minuten 
na lesbegin 

LZ briefje bij de VC halen en 
vervolgens nog de les in 
 

VC roept leerling op via monitor. 
Blokdag, op dag door de VC bepaald 
(08-17uur,met inbegrip van 
tussenuren) 

VC stelt ouders schriftelijk 
op de hoogte en licht de AL 
in 

Blokdag in Magister noteren (in 
logboek + in maatregelen) + 
brief aan ouders in Magister 
zetten 
+ afvinken na uitzitten sanctie 

VC 

7x LZ 

TOT 5 minuten 
na lesbegin 

LZ briefje bij de VC halen en 
vervolgens nog de les in 
 

VC roept leerling op via monitor. 
Blokdag, op dag door de VC bepaald 
(08-17uur,met inbegrip van 
tussenuren) 

/ Blokdag in Magister noteren (in 
logboek + in maatregelen) 
+ afvinken na uitzitten sanctie 

VC 

8x LZ 

TOT 5 minuten 
na lesbegin 

LZ briefje bij de VC halen en 
vervolgens nog de les in 
 

VC roept leerling op via monitor. 
Blokdag, op dag door de VC bepaald 
(08-17uur,met inbegrip van 
tussenuren) 

/ Blokdag in Magister noteren (in 
logboek + in maatregelen) 
+ afvinken na uitzitten sanctie 

VC 

9x LZ 

TOT 5 minuten 
na lesbegin 

LZ briefje bij de VC halen en 
vervolgens nog de les in 
gaan 
 

VC roept leerling op via monitor. 
Blokdag, op dag door de VC bepaald 
(08-17uur,met inbegrip van 
tussenuren) 

AL stuurt  een brief (VC 
levert aan)  aan ouders +  
maakt melding bij leerplicht 

Blokdag in Magister noteren (in 
logboek + in maatregelen) + 
brief aan ouders in Magister + 
afvinken na uitzitten sanctie 

VC + AL 
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Meer dan 5 minuten te laat zonder geldige reden 

 

De leerling meldt zich bij de VC. Deze achterhaalt de oorzaak van het verzuim en noteert AZ (absent zonder reden) of X (spijbelen). De VC inventariseert na iedere 

lesafsluiting het verzuim. Na controle of de leerling alsnog aanwezig is, worden ouders gebeld indien de leerling afwezig is. 

        

Wat: Sanctie: Evt. extra consequentie: Verdere actie(s): Door wie: 

lesuur 
gemist 

1 of 2 lesuren nakomen, op tijdstip door 
de VC bepaald, naar gelang de 
overtreding 
 

/ Terugkomuur/ 
terugkomuren in Magister noteren 
(in maatregelen) 
 

VC 

2 lesuren 
gemist 

1 of 2 lesuren nakomen, op tijdstip door 
de VC bepaald, naar gelang de 
overtreding 
 

/ Terugkomuur/ 
terugkomuren in Magister noteren 
(in maatregelen) 
 

VC 

3 lesuren 
gemist  

blokdag, op dag door de VC bepaald (08-
17uur, met inbegrip van tussenuren) 

/  Blokdag in Magister noteren  bij maatregelen + in  
logboek 

VC 

4 lesuren 
gemist 

blokdag, op dag door de VC bepaald (08-
17uur, met inbegrip van tussenuren) 

/ Blokdag in Magister noteren + afvinken na uitzitten 
sanctie 

VC 

5 lesuren 
gemist 

blokdag, op dag door de VC bepaald (08-
17uur, met inbegrip van tussenuren) 

/ Blokdag in Magister noteren + afvinken na uitzitten 
sanctie 

VC 

6 lesuren 
gemist 

blokdag, op dag door de VC bepaald (08-
17uur, met inbegrip van tussenuren) 

VC stelt ouders schriftelijk op de hoogte,  Blokdag in Magister noteren + brief ouders in Magister 
plaatsen + afvinken na uitzitten sanctie 

VC   

7 lesuren 
gemist 

blokdag, op dag door de VC bepaald (08-
17uur, met inbegrip van tussenuren) 

VC neemt telefonisch contact op met 
ouders 

Blokdag in Magister noteren + telefoontje ouders 
vermelden in Magister + afvinken na uitzitten sanctie 

VC 

8 lesuren 
gemist 

blokdag, op dag door de VC bepaald (08-
17uur, met inbegrip van tussenuren) 

VC meldt verzuim aan AL, AL neemt 
telefonisch contact op met ouders 

Blokdag in Magister noteren + telefoontje ouders 
vermelden in Magister + afvinken na uitzitten sanctie 

VC + AL 

9 lesuren 
gemist 

blokdag, op dag door de VC bepaald (08-
17uur, met inbegrip van tussenuren) 

VC neemt telefonisch contact op met 
ouders + AL maakt melding bij leerplicht 

Blokdag in Magister noteren + telefoontje ouders 
vermelden in Magister + actie AL aangeven in Magister + 
afvinken na uitzitten sanctie 

VC + AL 

 

 

Verwijderd uit de les. 
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Als een leerling uit de les verwijderd wordt, moet hij/zij zich melden bij de VC. Procedure verwijdering (Procedure U): 

De verwijderde leerling meldt zich bij de VC. Deze noteert in magister een “U”. De leerling krijgt vervolgens van de VC een briefje mee om dit aan het einde 

van de les aan de docent te overhandigen.De docent maakt een logboekitem aan met als titel: verwijderd bij … “ en noteert de reden van verwijdering.  De 

docent bepaalt de strafmaatregel en geeft deze door aan de VC. De VC noteert dit bij “maatregelen” in magister (dit wordt zichtbaar voor de leerling in zijn of 

haar agenda). 

Wat: To do leerling: 
 

Sanctie: Evt. extra consequentie: Door wie: 

1x 
verwijderd  

melden bij de VC + dat uur verblijven 
bij de VC 

sanctie VC na overleg met docent. H4+H5 meteen 1 blokdag Docent en VC 

2x 
verwijderd 

melden bij de VC + dat uur verblijven 
bij de VC 

sanctie VC na overleg met docent. H4+H5 meteen 1 blokdag Docent en VC 

3x 
verwijderd 

melden bij de VC + dat uur verblijven 
bij de VC 

Sanctie VC na overleg met docent 
+  blokdag, op dag door de VC bepaald (08-
17uur, met inbegrip van tussenuren) 

 Docent en VC 

 
4x 
verwijderd 

 
melden bij de VC + dat uur verblijven 
bij de VC 

Sanctie VC na overleg met docent 
+  blokdag, op dag door de VC bepaald (08-
17uur, met inbegrip van tussenuren) 

mentor gaat gesprek aan met leerling en 
stelt plan van verbetering op + neemt 
contact op met ouders 

Mentor + 
docent en VC 

5x 
verwijderd 

melden bij de VC + dat uur verblijven 
bij de VC 

Sanctie VC na overleg met docent 
+  blokdag, op dag door de VC bepaald (08-
17uur, met inbegrip van tussenuren) 

mentor gaat gesprek aan met leerling en 
stelt plan van verbetering op + neemt 
contact op met ouders 

Mentor + docent en VC 

6x 
verwijderd 

melden bij de VC + dat uur verblijven 
bij de VC 

Sanctie VC na overleg met docent 
+  blokdag, op dag door de VC bepaald (08-
17uur, met inbegrip van tussenuren) 

VC maakt melding aan AL en stelt brief 
aan ouders op (ondertekening door AL) + 
melding door VC in logboek Magister 

Docent en VC + AL 

7x  
verwijderd 

melden bij de VC + dat uur verblijven 
bij de VC 

Sanctie VC na overleg met docent 
+  blokdag, op dag door de VC bepaald (08-
17uur, met inbegrip van tussenuren) 

VC informeert mentor, mentor neemt 
telefonisch contact op met ouders en VC 
maakt melding in Magister + informeert 
AL 

Mentor + docent en VC + 
AL 

8x 
verwijderd  

melden bij de VC + dat uur verblijven 
bij de VC 

Sanctie VC na overleg met docent 
+  blokdag, op dag door de VC bepaald (08-
17uur, met inbegrip van tussenuren) 

VC informeert mentor, mentor neemt 
telefonisch contact op met ouders en VC 
maakt melding in Magister + informeert 
AL 

Mentor + docent en VC + 
AL 

9x 
verwijderd 

melden bij de VC + dat uur verblijven 
bij de VC 

Sanctie VC na overleg met docent 
+  blokdag, op dag door de VC bepaald (08-
17uur, met inbegrip van tussenuren) 

AL stelt ouders schriftelijk op de hoogte, 
ouders worden uitgenodigd voor een 
gesprek met de AL + VC maakt melding 
in logboek Magister 

Docent en VC + AL 

 


