We hebben op school een verzuimcoördinator. Zij zit in lokaal B16 (de meldkamer). Zij houdt in het leerlingvolgsysteem
Magister de aan- en afwezigheid van de leerlingen bij. Ook let zij op het te laat op school komen.

Voor zover absentie vooraf al bij u bekend is, bijvoorbeeld bij een bezoek aan de tandarts, geeft u dit op tijd aan ons
door. Dit kan via de mail (verzuim@ja.nl) .
Voor andere soorten verlofaanvragen, zoals bijvoorbeeld vakantieverlof, een huwelijksfeest of deelname aan een
sportwedstrijd op nationaal niveau kunt u een formulier aanvragen bij de verzuimcoördinator. De verzuimcoördinator
of leerjaarcoördinator toetst uw aanvraag aan de leerplichtwet. Heeft u schoolgaande kinderen op een andere school,
dan neemt de leerjaar- of verzuimcoördinator met die school contact op. Daarna nemen we een besluit. Omdat wij voor
de beoordeling tijd nodig hebben, dient u het aanvraagformulier bijzonder verlof minimaal zes weken van tevoren in.

Als uw kind niet in de les kan zijn, dan geeft u dit op tijd aan ons door. Graag horen we dit vóór 08.45 uur. Dat kan via
de mail (verzuim@ja.nl) . Wilt u iets toelichten of overleggen, en kan dit niet per mail, dan kunt u bellen (0226-343645,
keuze 1).
Is een leerling niet aanwezig en zijn wij niet op de hoogte van de reden, dan neemt de verzuimcoördinator contact op.
Is uw kind weer beter, dan laat u dat per mail weten (verzuim@ja.nl). Zo controleren wij of het geoorloofde verzuim
niet met spijbelen is opgerekt.
Wanneer een leerling op school is, maar bv. ziek wordt en naar huis wil gaan, moet hij/zij zich afmelden in B16. Dat is de
meldkamer.
Wanneer een leerling meer dan 50 lesuren heeft gemist is er altijd overleg tussen de leerjaarcoördinator en de mentor.
Loopt het verzuim verder op, dan heeft de leerjaarcoördinator een gesprek met u. Zo nodig betrekken we de
leerlingbegeleider , het interne ondersteuningsteam, de jeugdzorg, de schoolarts. schoolmaatschappelijk werk of de
leerplichtambtenaar erbij.

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Heeft uw kind corona, of moet het om andere reden in quarantaine, dan laat u
dat weten via verzuim@ja.nl .

Is er geen geldige reden voor de afwezigheid, dan spreken we van ongeoorloofd verzuim. Denk dan aan te laat komen,
spijbelen en zgn. luxe verzuim. We zijn wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim door te geven aan de
leerplichtambtenaar.

Wij vinden het belangrijk dat een leerling op tijd in de les is. Daarom laten we een leerling die vaker te laat
komt een half uur nablijven. Ook kunnen we deze leerling verwijzen naar het spreekuur van de
leerplichtambtenaar.

Spijbelt een leerling, dan willen we natuurlijk weten wat er achter zit. De leerling haalt de uren dubbel in.

We spreken van zgn. luxe verzuim als een leerling zonder toestemming wegblijft vanwege een extra vakantie
of familiebezoek.

