
Ziek- en afmelden op het LRC
Gebruikte afkortingen:
BLZ:   Bureau Leerlingzaken
CL-er:  Coördinator Leerlingzaken
VC:    Verzuimcoördinator

Via Magister kunt u naast de cijfers ook de 
aan- en afwezigheid van uw kind volgen. 
Het is van groot belang dat uw gegevens in 
Magister up-to-date zijn:

- Een ander telefoonnummer?  
Stuur hierover een mail aan BLZ  
(blz@lrc.nl);

- Een ander mailadres?  
U kunt dit zelf aanpassen op de 
startpagina van Magister.

Het ouderaccount in Magister is uitsluitend 
voor u als ouder/verzorger bedoeld, om 
eventueel misbruik te voorkomen.  
Als u de inlogcode kwijt bent, kunt u via  
blz@lrc.nl een nieuwe code aanvragen.

De leerlingen nemen elke dag hun 
schoolpasje mee. Pasje verloren/kwijt/kapot? 
Vraag dan een nieuw pasje aan via:
www.vandenberg-schoolfoto.nl/shop

Ziek melden:

a. Ziek? 
 Ouder(s)/verzorger(s) kunnen de ziekmelding doorgeven 

via de LRC-app. Bij kortdurend ziekteverzuim (<4 dagen) 
wordt de ziekmelding elke dag opnieuw in de LRC-app 
gemeld. Let op: alleen een volledig ingevuld formulier,  
dat vóór 8 uur ingediend is, kan in behandeling  
genomen worden.

b. Ziek naar huis vanuit school?
• De leerling meldt zich bij Bureau Leerlingzaken (BLZ);
• BLZ checkt of de leerling nog een toets heeft die dag. 

Indien dit het geval is, dan kan de leerling zich afmelden 
bij de Verzuimcoördinator in lokaal D105;

• Er wordt contact met u als ouder/verzorger opgenomen 
om te overleggen of- en hoe de leerling naar huis  
kan komen;

• Indien de leerling zich op één van de sportlocaties 
bevindt, meldt hij/zij zich bij de sportdocent. De 
sportdocent geeft de ziekmelding door aan BLZ. 

Afspraken binnen schooltijd:

a. Afspraak binnen schooltijd:
 Afspraken voor de (tand)arts, orthodontist, CBR-examen 

etc. dienen zoveel mogelijk buiten schooltijd te worden 
gepland. Indien dit niet lukt en de afspraak vindt plaats 
onder schooltijd, dan wordt dit minimaal 2 schooldagen 
vooraf, via een ingevuld formulier in de LRC-app, gemeld 
door de ouder/verzorger. Let op: het is wenselijk dergelijke 
afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. 
Niet op tijd melden in de LRC-app is ongeoorloofd 
verzuim.

b. Spoedafspraak?
 Wanneer de leerling een spoedafspraak heeft, dan kan de 

ouder/verzorger dit vermelden bij ‘toelichtingen’ wanneer 
het afwezigheidsformulier wordt ingevuld in de LRC-app. 
Indien extra overleg nodig is, kan er telefonisch contact 
opgenomen worden met BLZ via 030-6702660.

Afmelding B&S of LO:

a. Afmelding B&S of LO:
 Bij een afmelding voor alleen de LO of B&S lessen, wordt 

er van de leerling verwacht dat hij/zij naar de les gaat en 
met de docent bespreekt wat er eventueel wél mogelijk is. 
Indien het bijwonen van de les helemaal niet mogelijk is, 
dan neemt de ouder/verzorger contact op met de CL-er 
om afspraken te maken. De leerling kan zich in dat geval 
melden in lokaal D105 om aan schoolopdrachten te werken. 
Het is geenszins de bedoeling dat de leerling thuis blijft.

b. Gedeeltelijk meedoen met de sportles:
•    Als de leerling fysiek in staat is om naar de sportles te 

komen, dan wordt hij/zij in de les verwacht;
• De ouder/verzorger stuurt een mail naar de sportdocent 

en de cl-er om aan te geven wat er speelt;
• Er wordt samen gekeken aan welke onderdelen van de 

les meegedaan kan worden;
• Kan de leerling helemaal niet meedoen met de les,  

dan regelt de sportdocent alternatieve taken voor de 
leerling tijdens de sportles;

c. Voor langere tijd niet meedoen met de sportles: 
 De ouder/verzorger neemt contact op met de CL-er en 

de sportdocent om te overleggen over de invulling van de 
uren bewegingsonderwijs.

Te laat:

a. Wanneer de leerling te laat (d.w.z. na 8.20u) op school is, 
meldt hij/zij zich bij BLZ met zijn/haar schoolpas; 

b. Wanneer de leerling meer dan 20 minuten te laat is, 
rekenen we dit als ongeoorloofd verzuim en moet dit uur de 
volgende schooldag, na de laatste les, worden ingehaald;

c. Via de schoolpas registreert BLZ de te-laat-melding. Vanuit 
Magister krijgt de leerling een uitnodiging om zich de 
volgende schooldag om 8.00u te melden in lokaal D105;

d. Meldt de leerling zich niet in D105, dan wordt hij/zij de 
volgende schooldag na de laatste les verwacht in D105. 
De leerling blijft hier dan één uur na, waarin aan huiswerk 
gewerkt kan worden;

e. Indien de leerling geen schoolpas bij zich heeft, wordt  
hij/zij naar huis gestuurd om deze op te halen. Let op: de 
brugklasleerlingen hoeven niet naar huis, zij melden zich 
direct in lokaal D105.



Bijzonder verlof:

a. Verlof voor 1 of 2 dagen:
 Voor het aanvragen van bijzonder verlof, voor bijvoorbeeld 

een bruiloft, kan de ouder/verzorger contact opnemen met 
de CL-er. Wanneer het een huwelijk of andere feestelijke 
aangelegenheid betreft, vragen wij een kopie van de 
uitnodiging/kaart. 

b. Verlof voor 3 dagen of langer:
 Wij zijn verplicht ons te houden aan de regels die de 

afdeling Leerplicht van de gemeente Utrecht aan ons 
oplegt. Slechts in zeer uitzonderlijke situaties kan de school 
toestemming geven voor het verlenen van verlof buiten de 
schoolvakanties. Aanvragen voor Bijzonder Verlof worden 
minimaal 10 schooldagen vooraf per mail aangevraagd bij 
de CL-er.

Leerplicht/afwezig zonder afmelding vooraf:

a. Wanneer een leerling afwezig is zonder dat bij ons de reden 
bekend is, moet de gemiste tijd dubbel worden ingehaald;

b. Bij een ontoelaatbare hoeveelheid uren ongeoorloofd 
verzuim of te laat komen, zijn wij wettelijk verplicht hiervan 
melding te maken bij de Leerplichtambtenaar.

Coördinator Leerlingzaken:

Leerjaar 1 havo/vwo + 2 havo: 
Bianca Gommans - bgommans@lrc.nl

Leerjaar 1 gymnasium + 2-3 vwo + TTO: 
Jeannette van der Craats - jcraats@lrc.nl

Leerjaar 3-5 havo: 
Linda Rothengatter - lrothengatter@lrc.nl

Leerjaar 4-6 vwo: 
Hélène Beekhuizen - hbeekhuizen@lrc.nl

Verzuimcoördinator:

Caroline van Vugt - cvanvugt@lrc.nl
Angelika Koek - akoek@lrc.nl
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