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Het Isendoorn College wil graag dat leerlingen zo succesvol mogelijk hun schooljaren doorlopen en
met een goed diploma slagen. De leerling zelf, zijn ouders en de school zijn samen verantwoordelijk
voor dat resultaat. Een van de dingen die hierbij helpen is maximale deelname aan het
onderwijsproces. Omdat er soms redenen zijn dat dit laatste niet goed lukt, heeft de school een
verzuimprotocol opgesteld. Het belangrijkste doel hiervan is om leerlingen te ondersteunen als zij
tegen hun eigen zin belemmerd worden bij een normale schoolgang. Er zijn echter ook situaties
waarin er noodzaak is tot sancties wegens verzuim. Dit protocol geeft zowel invulling aan de
ondersteuning die we kunnen bieden als aan de sancties die eventueel noodzakelijk zijn. Hiermee
geeft de school invulling aan zowel haar wettelijke verplichtingen op het gebied van verzuim als aan
de afspraken die gelden binnen het samenwerkingsverband (SWV) Zutphen en omstreken.

Het verzuimbeleid kent de volgende onderdelen:
A. te laat en ongeoorloofd afwezig
B. geoorloofd afwezig en daardoor veel onderwijs missen
C. verlof
A. Het Isendoorn heeft een regeling voor leerlingen die te laat op school komen of
ongeoorloofd lessen missen (zie bijlage 1).
Bij ongeoorloofd verzuim met hoge frequentie wordt rekening gehouden met het volgende:
 scholen zijn verplicht om leerlingen die meer dan 16 uur verzuimen binnen een
periode van vier weken te melden bij DUO. DUO geeft deze meldingen door aan de
leerplichtambtenaar.
 binnen SWV-Zutphen bestaat tevens de afspraak in dit geval een melding te doen bij
het Onderwijs Zorg Centrum (OZC).

B. Verplichte melding van (geoorloofd) verzuim bij het zorgteam c.q. schoolarts in geval van:
 4 ziekmeldingen in 8 weken
 afwezigheid van 10 schooldagen binnen 6 schoolweken
 7 dagen een ziekmelding achter elkaar
 meer dan 60 uur verzuim, geteld vanaf de eerste schooldag
 regelmatige of langdurige afwezigheid i.v.m. de uitoefening van een sport, een studie
elders, (langdurig) buitenlands verblijf, enz.
 externe schorsing
Doel van deze meldingen is dat er onderzoek wordt gestart naar de mogelijkheden om
ondanks de afwezigheid toch onderwijs te blijven volgen. In veel gevallen gaat het hier om
geoorloofd verzuim maar ook in die gevallen blijft het belangrijk dat leerlingen binnen de
mogelijkheden studievorderingen blijven maken.
Betermelding
 In het kader van deze afspraken is het belangrijk dat ouders hun kind na een periode
van ziekte ook weer hersteld melden. Dit kan telefonisch, per e-mail
(receptie@isendoorn.nl) of middels een briefje dat de leerling kan afgeven bij de
receptie.
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C. Afwezigheidsmeldingen en verzoeken om verlof
1. In geval van verzuim als bezoek aan huisarts, orthodontist, therapie, ziekenhuisbezoek
melden ouders dit bij de receptie. Dit kan door te bellen naar 0575-760760 of te mailen
naar receptie@isendoorn.nl.
Dit soort bezoeken moeten zoveel mogelijk buiten de lestijden plaatsvinden. Graag bij de
afwezigheidsmelding aangeven hoe lang de verwachte verzuimduur is. Het is gewenst dat
leerlingen zoveel mogelijk van een les meemaken, ook als er nog maar een deel van de les
over is.
2. In geval van afwezigheid door ziekte melden ouders dit bij de receptie. Dit kan door te bellen
naar 0575-760760 of mailen naar receptie@isendoorn.nl.
Als een leerling op maandag nog steeds ziek is, dan graag opnieuw ziek melden. Wanneer
een leerling beter is, krijgen we graag de betermelding voordat de lessen beginnen.
3. In geval van verlofaanvragen voor rijexamen, huwelijk, overlijden, jubilea sturen ouders het
verzoek per e-mail naar verlof@isendoorn.nl. Over de toekenning beslissen afdelingsleiders.
Bij het toekennen van verlof houden we ons aan de regels van de leerplicht. Waar mogelijk
minimaal vijf werkdagen van tevoren aanvragen indienen.
NB1: voor extra vakantie wordt geen verlof verleend, tenzij voldaan wordt aan de
voorwaarden die genoemd zijn in het vademecum bij extra verlof (zie hoofdstuk
‘schoolafspraken’).
NB2: voor een rijexamen krijgt een leerling alleen verlof voor het door CBR uitgeschreven
examens. Voor rijlessen, ook rijles voorafgaand aan het examen, mag geen verlof worden
verleend.
4. In geval van verlof voor het bezoeken van open dagen van MBO, HBO of WO moeten
leerlingen zich persoonlijk melden bij de receptie. De leerling vult zijn LOB-kaart in, laat het
ondertekenen door mentor en decaan en gaat daar vervolgens mee naar de receptie. Het is
aan de leerling zelf om de ouders te informeren.
Mocht u meer vragen hebben over verlofzaken, dan kunt u mailen naar verlof@isendoorn.nl.
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Verzuimprotocol - bijlage 1

Te laat
Als je te laat bent dan meld je dat bij de receptie. Je legt uit wat er aan de hand is en je krijgt een
briefje waarmee je tot de les wordt toegelaten. Te laat komen is niet goed. Daarom krijg je te maken
met een van de volgende maatregelen:
1e keer = waarschuwing door medewerker verzuimteam
2e keer = 8.00 uur melden of (als je ver alleen moet fietsen) 50 minuten nakomen
3e keer = 50 minuten nakomen + melding naar huis + gesprek leerling - mentor (cc afdelingsleider)
4e keer = 50 minuten nakomen + brief aan ouders
5e keer = 50 minuten nakomen + gesprek van mentor met ouders (telefonisch) (cc afdelingsleider)
6e keer = 80 minuten nakomen + melding naar huis + info naar zorgcoördinator
7e keer = 80 minuten nakomen + melding aan leerplicht (c.c. ouders)

Ongeoorloofd Verzuim
Als je meer dan 30 minuten te laat bent en als je afwezig bent zonder geldige reden, spreken we van
ongeoorloofd verzuim. Bij ongeoorloofd verzuim horen de volgende maatregelen:
1e keer = waarschuwing door medewerker verzuimteam
2e keer = 80 minuten nakomen + melding naar huis
3e keer = 80 minuten nakomen + melding naar huis + gesprek leerling - mentor (cc afdelingsleider)
4e keer = 80 minuten nakomen + brief aan ouders
5e keer = 80 minuten nakomen + gesprek van mentor met ouders op school (cc afdelingsleider)
6e keer = 80 minuten nakomen + 80 minuten nakomen + melding naar huis + info naar
zorgcoördinator
7e keer = 80 minuten nakomen + 80 minuten nakomen + melding aan leerplicht (c.c. ouders)
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