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Ziek of om een andere reden afwezig? Te laat?  
Zó gaan we daar op Stad & Esch mee om. 
 
 
Aanmelden voor onderwijs online (OO) bij afwezigheid door milde gezondheidsklachten 
U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier Aanmelden onderwijs online (OO) in de 
Stad & Esch app. Dit is een geoorloofde vorm van afwezig zijn, feitelijk zijn deze leerlingen online 
aanwezig. 
 
Als uw kind weer naar school gaat kunt u in de Stad & Esch app het formulier Weer naar 
school! invullen. 
 
 
Afwezigheid door ziekte 
U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier Ziekmelden in de Stad & Esch app.  
 
Een andere mogelijkheid is om vanaf 7.30 uur de afwezigheid van uw kind telefonisch te 
melden: 0522 . 26 32 77 (Beroepencollege) of 0522 . 23 66 88 (Lyceum) of 0522 . 25 31 88 
(Praktijkschool) of 0522 . 24 24 30 (VSO Meppel) of 0521 . 59 22 66 (Diever). Een leerling 
kan zichzelf niet ziekmelden.  
 
Deze ziekmelding is voor de eerste ziektedag. Als uw kind langer dan één dag ziek thuis is, 
vult u op de dag dat uw kind weer naar school gaat in de Stad & Esch app het formulier 
Weer naar school! in. 
 
 
Ziek naar huis tijdens schooltijden 
Wanneer uw kind tijdens schooltijden ziek naar huis wil, wordt dat geregeld via de balieme-
dewerker. Voordat wij de leerling naar huis laten gaan, belt de medewerker eerst met een 
van de ouders. Dan wordt afgesproken of de leerling zelf naar huis gaat of dat de leerling 
opgehaald wordt. De leerling gaat pas naar huis als de ouders telefonisch goedkeuring heb-
ben gegeven.  
 
Na herstel vult u via de Stad & Esch app het formulier Weer naar school! in. 
 
 
Afwezigheid vanwege een andere reden dan ziekte 
Bij geplande afwezigheid (bijvoorbeeld voor dokters- of tandartsbezoek) willen wij graag 
dat u uw kind uiterlijk een dag van tevoren afwezig meldt. U kunt in de Stad & Esch app 
het formulier Aanvraag kortdurend verlof invullen. 
 
U kunt de geplande absentie van uw zoon/dochter ook telefonisch doorgeven aan de balie-
medewerker. Ook hiervoor geldt: graag een dag van tevoren. 
 
 
Te laat   
Als leerlingen te laat op school komen (ongeoorloofd of geoorloofd), melden ze zich aan de 
balie van hun deelschool om een te-laat-briefje te halen. Alleen daarmee krijgen ze toegang 
tot de les.  
 
Is de leerling voor de derde keer ongeoorloofd te laat, dan wordt er een sanctie opgelegd. De 
leerling moet zich dan, ongeacht het lesrooster, de volgende schooldag om 7.50 uur melden 
aan de balie. 
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Registratie en contact 
Wij registreren dagelijks de aan- en afwezigheid van al onze leerlingen. Wij proberen altijd 
om, wanneer wij geen melding hebben van afwezigheid van een leerling, contact op te ne-
men met de ouders (vanaf 08.30 uur). 
 
 
Ongeoorloofd verzuim 
Wanneer wij geen melding krijgen van afwezigheid van de leerling, wordt het verzuim 
als ongeoorloofd aangemerkt. Frequent en langdurig ongeoorloofd verzuim wordt ge-
meld aan de leerplichtambtenaar. Ook veelvuldig te laat komen wordt als ongeoorloofd 
verzuim aangemerkt. 
 
 
Aanvragen buitengewoon verlof 
Dit verlof voor bijvoorbeeld vakantie buiten de schoolvakanties om, kunt u via de Stad & 
Esch app aanvragen via het formulier Aanvraag buitengewoon verlof.  
 
 
 
 
 
 
 


