Leerplicht, verlof en verzuim
Leerplicht
Het SO mag leerlingen opvangen tot uiterlijk hun 14 de jaar daarna moet de leerling overgeschreven worden naar
VSO onderwijs. Gemiddeld start een leerling met 12 jaar bij het VSO. ( Een leerling moet verplicht 8 jaar basis/
SO onderwijs volgen voordat hij/zij doorstroomt naar VSO)

Het VSO blijft ook volgens de nieuwe kwaliteitswet de mogelijkheid houden om leerlingen onderwijs te bieden van
12 tot 20 jaar. Voor deze leerlingen geldt geen kwalificatieplicht. Uitgangspunt is dat de leerling zijn opleiding
afrondt met een plaats op de (beschermde) arbeidsmarkt, dat kan al vanaf zijn 16de jaar het geval zijn.
Afwezigheid door ziekte / andere reden
Bij ziekte of een andere reden tot verzuim dient u de school tijdig te informeren. Dit kan telefonisch, graag vóór
schooltijd. Telefoonnummer 030 - 2148014.
Wanneer een leerling afwezig is, zonder dat bericht is ontvangen zal de school nog dezelfde dag contact met u
opnemen.
We verzoeken u om afspraken met tandarts, huisarts, orthodontist, et cetera zo veel mogelijk buiten de schooltijd
te plannen.
Als uw kind ziek is, neemt de mentor contact op met de ouders/verzorgers. In dit gesprek informeert de mentor
hoe het gaat met het kind en wordt afgesproken of en wanneer het kind weer op school komt. Als de afgesproken
termijn is verstreken en het kind is nog niet op school, wordt opnieuw contact opgenomen met de
ouders/verzorgers. Bij twijfel informeert de mentor de directie/ afdelingsleider.
De leerkracht houdt de aan- en afwezigheid van leerlingen bij in het leerlingvolgsysteem Parnassys.

Extra verlof
Extra verlof mag alleen worden toegekend voor religieuze feestdagen, gewichtige omstandigheden of vanwege
de aard van het beroep van (één van) de ouders.
1. Religieuze feestdagen
Ouders kunnen een beroep doen op vrijstelling van onderwijs vanwege plichten die voortvloeien uit
godsdienst of levensovertuiging, bijvoorbeeld religieuze feestdagen als Suikerfeest en Offerfeest. De ouders
stellen in zo’n geval de directeur uiterlijk twee dagen van te voren op de hoogte.
2. Gewichtige omstandigheden
Er kunnen zich omstandigheden voordoen, zoals het bijwonen van een huwelijk, ziekte, een sterfgeval,
waardoor een kind de school niet kan bezoeken. Een verzoek tot verlof vanwege gewichtige omstandigheden
dient, indien mogelijk vooraf, te worden ingediend bij de directeur. Verlof vanwege gewichtige
omstandigheden kan voor ten hoogste tien dagen per schooljaar worden toegekend.
3. Aard van het beroep van (één van) de ouders
Indien ouders vanwege de specifieke aard van hun beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie
kunnen gaan, is verlof mogelijk voor maximaal tien dagen. Dit verlof is niet toegestaan tijdens de eerste twee
weken van het schooljaar. Een verzoek om extra vakantieverlof dient tijdig te worden ingediend bij de
directeur.
Een verzoek voor een vrije middag, bijvoorbeeld vanwege een weekendje weg of om eerder op een
vakantiebestemming te zijn, wordt niet gehonoreerd.
Ongeoorloofd verzuim /toezicht op de leerplicht
Bij incidenteel ongeoorloofd verzuim stuurt de directeur een schriftelijke waarschuwing naar de ouders en
bespreekt het verzuim met de ouders. De directeur kan besluiten om het verzuim te melden bij de
leerplichtambtenaar.
De leerplichtambtenaar van de gemeente waar u woont ziet toe op de naleving van de Leerplichtwet. Ook zoekt
de leerplichtambtenaar samen met de school en/of ouders naar een oplossing bij problemen met schoolbezoek.
Schorsing en verwijdering
Over het algemeen worden leerlingen probleemloos tot een school toegelaten en krijgen zij niet te maken met
schorsing of verwijdering. Toch kunnen zich omstandigheden voordoen op grond waarvan het schoolbestuur
besluit een leerling niet toe te laten tot de school, tijdelijk de toegang tot de school te ontzeggen of van school te
verwijderen. Het is dan in het belang van alle partijen – de leerling, de ouders, het College van Bestuur en de
school – dat de regels en procedures die er op basis van de onderwijswetgeving zijn, zorgvuldig worden
uitgevoerd. Op Stichtingsniveau is een protocol voor toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen
vastgesteld. De directeur van de school voert in voorkomende gevallen, in naam en onder verantwoordelijkheid
van het College van Bestuur, het protocol uit.

