
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzuimafspraken 

Op het Kesper College hanteren wij 

onderstaande afspraken rondom het verzuim. 

We spreken ook wel over de  

3-6-9-12 regeling:  

• Bij 3 verzuimuren voert de mentor een 

verzuimgesprek met de leerling. De 

verzuimcoördinator stelt de mentoren 

op de hoogte. 

• Bij 6 en 9 verzuimuren neemt de 

verzuimcoördinator contact op met de 

ouders/verzorgers en de leerling 

• Bij 12 verzuimuren neemt de 

verzuimcoördinator contact op met de 

ouders en leerling. 

En zal er een melding worden gedaan 

bij leerplicht. De mentor wordt hiervan 

op de hoogte gesteld. 

 

 

 

 

 

Definitie ongeoorloofd verzuim 
Onder ongeoorloofd verzuim verstaan wij 

afwezigheid zonder geoorloofde reden.  

Een geoorloofde reden kan zijn: ziekte, een 

doktersbezoek of een familieaangelegenheid 

waarvoor verlof is aangevraagd en toegekend. 

Andere vormen van afwezigheid worden als 

ongeoorloofd beoordeeld. Wanneer een 

leerling te laat in de les is, wordt dit ook als  

1 verzuim-uur meegenomen in de registratie.  

Leerplicht 
Als school hebben wij ons te houden aan de leerplichtwet. Deze wet zegt het volgende: 

Leerlingen zijn totdat zij een startkwalificatie hebben (een havo/vwo-diploma of een mbo- 

diploma minimaal niveau 2) verplicht onderwijs te volgen.  

Bovenstaande geldt dus ook voor leerlingen van 18 jaar en ouder. Bij verzuim van 12 uur of 

meer, dan zal er door de verzuimcoördinator een melding worden gedaan bij het RMC → de 

18+ afdeling van leerplicht. 

Verzuimgesprek 
Bij oplopend verzuim zullen de 

verzuimcoördinatoren naast de leerling 

ook de ouders/verzorgers benaderen 

over het verzuim.  

Met u zal een verzuimgesprek worden 

gevoerd. Het doel van dit gesprek is te 

achterhalen waardoor het verzuim 

wordt veroorzaakt en gezamenlijk tot 

afspraken te komen, waardoor het 

verzuim in het vervolg voorkomen kan 

worden.  

Verzuimregistratie Kesper College 

Leerplichtambtenaar 

Wanneer uw zoon/dochter/pupil 12x 

ongeoorloofd afwezig is geweest of te laat is 

gekomen, dan zijn wij verplicht een melding 

te doen bij leerplicht.  

De leerplichtambtenaar zal contact met u 

en uw zoon/dochter/pupil opnemen en het 

verzuim bespreken. 

Vervolgens bepaalt de leerplichtambtenaar 

wat het gevolg is van het verzuim. 

Daarnaast kunnen wij als school ook de 

leerplichtambtenaar om advies vragen.  

SOM Today 

Als ouder/verzorger kunt u uw 

kind/pupil zelf afmelden wanneer 

hij/zij ziek is of een afspraak heeft.  

Ook kunt u de aanwezigheid via SOM 

Today inzien. 

Nablijfbeleid 

- 1 lesuur ongeoorloofd afwezig=  

- 1 lesuur nablijven 

- 3 keer te laat= 1 lesuur nablijven 


