Verzuimbeleid Keizer Karel College 2014-2015
Het Keizer Karel College is een veilige school, waar iedereen zich thuis voelt; een school waar ieder
het recht heeft zichzelf te zijn en waar we er zijn voor elkaar. Een veilig schoolklimaat is de basis voor
kinderen om zich te ontwikkelen en hen in staat te stellen om te leren. We willen dat de leerlingen
met plezier naar school gaan, zich op school thuis voelen, ervaren dat ze erbij horen, serieus
genomen worden en kunnen leren in een goede sfeer. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er
ruimte en aandacht is voor elk kind. Wij vinden het belangrijk dat een kind iets wil leren.
De preventie van verzuim is een onderdeel van ons pedagogisch beleid en is er op gericht om
verzuim zoveel mogelijk te voorkomen en het aantal verzuimmeldingen (geoorloofd en
ongeoorloofd) terug te brengen.
Voor een veilig schoolklimaat zijn afspraken nodig. De afdelingsleiders hebben deze regels
opgesteld. We hebben deze schoolregels zo veel mogelijk positief geformuleerd. Hiermee sturen we
het gedrag van leerlingen bij het leren omgaan met elkaar en geven we tegelijkertijd grenzen aan. Dit
betekent:
-

We spreken elkaar op een fatsoenlijke manier aan.
We kleden ons verzorgd.
We gaan pesten en agressief gedrag tegen.
We zijn zuinig op de spullen van onszelf en van anderen.
We respecteren elkaar en elkaars eigendommen.
We houden ons aan de schoolregels.

Aan het begin van elk schooljaar worden deze uitgangspunten en de schoolregels met de leerlingen
besproken door de mentoren. We zijn duidelijk en consequent in wat ongewenst gedrag op school en
in de les is.
We voeren dus een twee-sporenbeleid: warme begeleiding, maar ook regels met consequenties. Het
handhaven van de regels en het straffen van ongewenst gedrag is een taak van elke medewerker van
het Keizer Karel College. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de afdelingsleiders.
Voor het terugdringen en voorkomen van verzuim is een snelle, accurate administratie noodzakelijk.
Om dit te bereiken hebben we een aantal afspraken gemaakt:







De docenten registreren elk lesuur de aanwezigheid van de leerlingen in Magister.
Als een leerling absent is, ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders. Bij ziekte moet een
ouder voor aanvang van de schooldag het kind ziekmelden (020-5471120)
Van tevoren bekende absenties vanwege bijv. dokters- of tandartsbezoeken worden door de
ouders via de website gemeld. Deze afspraken vinden niet plaats tijdens toetsen.
Als een leerling te laat komt dient hij/zij zich de volgende dag om 8:00 uur te melden in
lokaal 5.
Als er sprake is van overmacht waardoor een leerling te laat komt, dan ligt de
verantwoordelijkheid bij de leerling om dit dezelfde dag nog te bespreken met de
afdelingsleider.
Bij ongeoorloofd verzuim zal de afdelingsleider altijd optreden.

Bij leerlingen waarvan blijkt dat spijbelen, veel te laat komen of luxe- verzuim de oorzaak van
verzuim is, volgt een traject dat is vastgesteld door de afdelingsleider in overleg met de
leerplichtambtenaar. Gesprekken met de leerplichtambtenaar vinden elke zes weken op school
plaats. Mocht dit niet het nodige effect hebben dan volgt een gesprek met de LPA op het
gemeentehuis. Leerlingen waarbij het verzuim hoger is dan 16 uur in 4 weken worden altijd gemeld
aan de LPA en daarnaast wordt een melding gedaan bij DUO (Dienst uitvoering Onderwijs, een
onderdeel van de onderwijsinspectie).
Geoorloofd verzuim (regulier, veelvuldig verzuim, gemeld door ouders) wordt consequent
gemonitord, zowel door de afdelingsleiders als door de mentoren. Door tijdige signalering en het
contact met ouders hierover, streven wij er naar ook deze vorm van verzuim terug te brengen.
Leerlingen met veelvuldig verzuim kunnen besproken worden in het ZAT-overleg (Zorg Advies Team).
Hierin zitten naast de zorg coördinator en de counselors ook de schoolmaatschappelijk werkster,
schoolarts en leerplichtambtenaar.

De afdelingsleiders

