vmbo absentieregeling 2022-2023

Leerling ziekmelden

Leerling te laat in de les

• Leerling is ziek.
• De avond voor de schooldag.
• Op de ochtend op de schooldag.
• Indien de leerling op school ziek wordt dan meld de
leerling zich eerst bij de mentor en daarna af bij het
servicepunt. Indien de mentor niet op school is meldt de
leerling zich
af bij de IOV.

• Leerling is te laat, het eerste uur dat hij/zij les heeft.
• Indien een leerling later dan zijn eerste uur te laat is

gaat hij/zij meteen naar de les.

• Leerling gaat altijd eerst langs de concierge.
Conciërge noteert te laat code in magister:
		 - Te laat geoorloofd, TG
		 - Te laat ongeoorloofd, TL
		 - Problemen openbaar vervoer, OV
• Zonder briefje "te laat" geen toegang tot de les.
• Docent noteert onbekend afwezig, ON, indien de
leerling zonder briefje de les inkomt.

• Ouder(s)/verzorger(s) opent de Magister app/Magister web:
• Ouder(s)/verzorger(s) is ingelogd met 5 cijferige
beveiligingscode.
• Ouder(s)/verzorger(s) meldt de leerling ziek voor
vandaag of de volgende dag.
• Indien de leerling langdurig ziek is.
• De conciërge kan steekproefgewijs bellen ter controle.

• L
 eerling krijgt een te laat-kaart mee met datum en
tijd dat hij/zij te laat is. Leerling geeft de kaart aan
de docent .
• De conciërge controleert hoevaak leerling te laat
is gekomen.
• Conciërge maakt afspraak met leerling voor 8 uur
melden en noteert deze in magister.
• De mentor neemt contact op met ouder(s)/
verzorger(s)
bij 3, 6, of 9 keer te laat.

• Leerling is beter:
• Ouder(s)/verzorger(s) mailen naar vmboabsentie@
sintlucas.nl dat de leerling weer beter is.
• C
 onciërge belt vanaf 9.00 uur naar de ouder(s)/verzorger(s)
van de leerlingen die op ON staan in Magister.
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Leerling absent

meldcodes Magister.
Absentieregistratie

• Leerling heeft een (externe) afspraak tijdens schooltijd:
• Ouder(s)/verzorger(s) sturen een e-mail naar naar
vmboabsentie@sintlucas.nl.**
• Indien er geen registratie is ingevoerd door de conciërge
wordt de leerling op onbekend afwezig gezet door de docent
tijdens die les.
• B
 ij een e-mail gestuurde noteert de conciërge de absentie in
Magister* zie tabel met absentie en absentiecode.
• Indien ouder(s)/verzorger(s) geen mail hebben gestuurd
naar vmboabsentie@sintlucas.nl:**
• Conciërge mailt de mentor met de absentie.
• Mentor maakt een afspraak met de leerling om de uren
in te halen en zet deze in magister en belt met ouder(s)/
verzorger(s).
• Gespijbelde uren dienen dubbel ingehaald te worden bij
de mentor.
• Mentor verandert na het inhalen de code onbekend afwezig
in spijbelen. Pas als een code verandert is in SP, is de
absentie ingehaald en afgehandeld.
• M
 entor brengt de ondersteuningscoördinator op de
hoogte indien de afwezigheid van de leerling opvallend is.
Ondersteuningscoördinator controleert 1 keer per periode
dat alle ongeoorloofde absent codes zijn verwerkt.
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Afkorting Reden
ZG

Leerling is ziek.

Plotseling onwel

Z3

Leerling is tijdens schooldag ziek.

Familie omstandigheden

FA

Leerling is afwezig i.v.m.
begrafenis, bruiloft of andere
gebeurtenis gerelateerd aan
familie.

Onbekend afwezig

ON

Uit de klas gestuurd

UK

Te laat geoorloofd

TG

De leerling is afwezig maar er is
geen reden.
Leerling heeft een time-out
gekregen en zit in de I.O.V.
De leerling is te laat want hij is
bijvoorbeeld van zijn fiets gevallen
of aangereden etc.

Ziekgemeld, geoorloofd

Te laat ongeoorloofd

TL

Een leerling is te laat zonder reden.

Problemen openbaar
vervoer
Dokter/Medisch

OV

Coaching

CO

Leerling heeft vertraging met de
bus/trein/file.
Alle medische afspraken van een
leerling.
De leerling heeft een coaching
gesprek is niet aanwezig in de les
maar wel op school.

Bekend afwezig

BA

De leerling heeft:
- Meeloopdag
- VIA Traject
- Aangepast rooster i.v.m. sociaalemotioneel.

Schorsing Intern

SI

Schorsing extern

SE

Spijbelen

SP

Leerling is intern geschorst en zit
in de I.O.V.
Leerling is extern geschorst en
mag niet op school zijn.
De leerling is ongeoorloofd
afwezig geweest maar heeft
deze uren ingehaald.

Interne
ondersteuningsvoorziening
Vrijstelling

IR

Presentie

PR

DR

Vr

Leerling zit op vaste momenten in
de I.O.V.
De leerling hoeft deze les niet te
volgen.
Leerling is aanwezig.

