Afwezigheid en Verlof
Ziekmelding
Wanneer uw kind ziek is, belt u tussen 7.45 en 8.20 uur de school. Dit geldt voor alle dagen waarop uw kind op school wordt
verwacht (dus ook in geval van toetsweken, excursies of andere activiteiten).
Om onduidelijkheden te voorkomen, verzoeken we u om elke volgende dag dat uw kind afwezig is, de school hiervan
eveneens tussen 7.45 en 8.20 uur van op de hoogte te stellen. U kunt uw kind, indien voorzien, wel voor meerdere dagen
afmelden. Een briefje meegeven wanneer uw kind beter is, wordt hierdoor overbodig.
N.B. voor leerlingen die 18 jaar of ouder zijn, kunnen in overleg met u en afdelingsleiding andere afspraken gemaakt worden.
Ziek worden onder schooltijd
Wanneer uw kind tijdens de les ziek wordt, dan meldt hij/zij zich bij het secretariaat. Tijdens schooltijd is de school
verantwoordelijk voor de leerlingen. Daarom mogen leerlingen zonder toestemming niet eerder naar huis dan in het rooster
staat vermeld.
Het secretariaat probeert altijd contact te krijgen met een van de ouders/verzorgers en belt naar huis of naar werk. Met u
wordt overlegd of het verantwoord is om het kind alleen naar huis te laten fietsen of dat het opgehaald moet worden. Mocht
dit contact niet gelegd kunnen worden, dan beslist de afdelingsleiding of uw kind toch naar huis mag. Leerlingen die ziek
naar huis gaan, krijgen altijd een briefje mee dat door u moet worden ingevuld en op de eerste dag dat uw zoon of dochter
hersteld is, weer in de bus bij het secretariaat ingeleverd moet worden. Is uw zoon/ dochter langer dan een dag ziek, dan
gelden de regels zoals hierboven beschreven bij ziekmelden.
N.B. Voor leerlingen in 6 vwo geldt een aparte regeling. Wanneer zij zich ziek melden, dan wordt er in principe geen contact
opgenomen met hun ouders/verzorgers.
Ziek worden in toetsperiode
Als uw kind tijdens de toetsweek of een examen ziek is, dan geeft u dat telefonisch door aan het secretariaat tussen 7.30 en
8:10 uur ‘s ochtends. Voor examenkandidaten: zie examenreglement op het webportaal.
Verlof
Verlof om medische redenen
We gaan ervan uit dat u afspraken met de (tand)arts, ortho e.d. zoveel mogelijk buiten schooltijd om maakt. Mocht uw kind
toch tijdens schooltijd een afspraak hebben, dan verzoeken we u minimaal twee dagen van te voren uw kind een door u
ondertekend en ingevuld formulier in te laten leveren in de brievenbus bij het secretariaat.
Verlof om religieuze redenen
Voor feestdagen uit een andere cultuur (zoals Suikerfeest, Offerfeest, Holifeest) kunnen leerlingen 1 dag verlof krijgen.
Leerlingen krijgen geen verlof voor het treffen van voorbereidingen of het assisteren daarbij. We verzoek u om minimaal
twee dagen van te voren uw kind een door u ondertekend en ingevuld formulier in te laten leveren in de brievenbus bij het
secretariaat.
Verlof om regionale feesten te vieren



Leidens ontzet: alleen leerlingen die woonachtig zijn in Leiden hebben, mits tijdig aangevraagd met het formulier,
recht om op 3 oktober te lessen te verzuimen.



Valkenburgse paardenmarkt: alleen leerlingen, die woonachtig zijn in Valkenburg hebben, mits tijdig aangevraagd met
het formulier, recht om op een dag van de paardenmarkt de lessen te verzuimen.

We verzoeken u minimaal twee dagen van te voren uw kind een door u ondertekend en ingevuld formulier in te laten leveren
in de brievenbus bij het secretariaat.

Verlof buiten de schoolvakanties
Een verzoek om afwijkend vakantieverlof dient minimaal twee maanden van te voren bij de afdelingsleiding te worden
voorgelegd via het formulier vakantie buiten schoolvakantie.
Op de site www.leerplicht.net vindt u de regels omtrent het verlenen van verlof. We wijzen er met nadruk op dat verlof
buiten de schoolvakanties om alleen gegeven mag worden indien door de specifieke aard van het beroep van een van de
ouders in geen van de schoolvakanties met het gezin gezamenlijk op vakantie gegaan kan worden.
Wat zijn de gevolgen van ongeoorloofd verzuim?
Wanneer vaststaat dat een leerling ongeoorloofd heeft verzuimd, dient de school hiervan melding te maken bij leerplicht .
Verdere actie is vervolgens aan de leerplichtambtenaar.
Onder ongeoorloofd verzuim vallen ook te laat komen en uiteraard spijbelen. School maakt, conform de regelgeving,
melding bij leerplicht indien een leerling twaalf keer zonder geldige reden te laat is geweest of wanneer de optelsom ongeldig
te laat en spijbelen op twaalf keren uitkomt.

