
 
 

  Regels en afspraken over verzuim  

 
Het Groen van Prinstererlyceum is de school die jij hebt uitgekozen en waar jij, met ondersteuning 

van de medewerkers van de school, de komende jaren gaat werken aan het behalen van jouw 

diploma. Omdat het belangrijk is dat iedereen het naar zijn zin heeft op school zijn er enkele 

basisregels die iedereen moet kennen en waarvan verwacht wordt dat iedereen deze naleeft.  

 

Dat zijn: 

- We tonen respect voor elkaar, het gebouw en elkaars spullen. 
- We zorgen ervoor dat de school en omgeving schoon blijven. 
- We zijn op tijd, volledig voorbereid, met alles wat nodig is. 
- Onze school is rook-, alcohol- en drugsvrij. 
- We zoeken samen actief naar oplossingen bij meningsverschillen 
- De mobiele telefoon blijft in de klas in de (telefoon)tas. 

 
Onze school werkt met het Flexrooster. Een uitgangspunt bij het Flexrooster is dat de leerling zelf 
verantwoordelijk is voor zijn eigen schoolloopbaan en er alles aan doet om deze zo succesvol 
mogelijk te doorlopen.  
 
 
We gaan er dan ook van uit dat je probeert verzuim tot een minimum te beperken. Ook verwachten 
we dat je zelf de verantwoording neemt om bij verzuim thuis zoveel mogelijk aan je schoolwerk te 
werken en indien dat niet mogelijk was zelf het initiatief neemt om opgelopen achterstanden in te 
halen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat verstaan we onder verzuim? 

De letterlijke betekenis van het woord verzuim is ‘een leerling die onder lestijd* niet op school is’. 
Dat wordt onderverdeeld in ‘geoorloofd verzuim’ en ‘ongeoorloofd verzuim’. 
 
 

Onder geoorloofd verzuim valt: op tijd gemeld ziekteverzuim, toegewezen 
verlof, toegewezen studieverlof en overmacht (bijv. aantoonbare ov-storing).  
 
We gaan er vanuit dat je onder lestijd op school bent, maar het kan natuurlijk altijd voorkomen dat 
het niet mogelijk is. Dan regel je dat op de volgende manier: 
 

• Ziekteverzuim  
Wanneer je ziek bent (of vanwege coronamaatregelen niet naar school mag komen) laten je 
ouder(s)/verzorger(s) dat vóór je eerste lesuur weten aan school. Dat kan door te bellen met 
010-4357000, optie 1 om het bandje in te spreken (voorkeur) of optie 2 om een medewerker van het 
leerlingenloket persoonlijk te kunnen spreken. Of - nog makkelijker - via een e-mail naar 
leerlingenloket-gvp@lentiz.nl. Hierbij dient ook doorgegeven te worden of en bij wie je een toets 
hebt. Ook afspraken met (tand)arts, fysiotherapeut, orthodontist e.d., vallen hieronder en moeten 
van te voren aan het leerlingenloket worden doorgegeven. 
Let op: een bezoek aan (tand)arts enz. is niet toegestaan tijdens proefwerken en tentamens.  
 
Wie ziek wordt tijdens de les en naar huis wil, moet zich afmelden bij het leerlingenloket. Heb je  
diezelfde dag nog een toets, dan moet je dit bij de afmelding melden. 
 
 

• Verlof 
Indien je ouders redenen hebben anders dan een medische om je niet naar school te laten 
gaan (bruiloft of begrafenis naaste familie, topsportactiviteiten, proefstuderen e.d.) moet 
daar minstens (indien mogelijk) twee weken van tevoren via een verlofformulier 
toestemming voor worden gevraagd. Je haalt het formulier op bij het leerlingenloket of je 
ouder downloadt het formulier van onze website. Het ingevulde formulier dient ingeleverd 
te worden bij je teamleider.  

 

Aansluitend aan de zomervakantie kan geen verlof worden opgenomen. Indien je toch in die 
periode afwezig bent wordt hiervan melding gemaakt bij de afdeling Leerrecht van jouw 
gemeente.  

 
 

• Overmacht  
Als je te laat bent vanwege overmacht (bijvoorbeeld aantoonbare ov-storing) dan is dat van tevoren 
gemeld door je ouders of heb je een briefje bij je van je ouders dat je na de les inlevert bij het 
leerlingenloket. Dat heeft uiteraard verder geen gevolgen 
 
 
 
 
*onder lestijd vallen ook de door school georganiseerde activiteiten en excursies 
 

http://www.lentiz.nl/lentiz-groen-van-prinstererlyceum/leerlingen/regelingen/regeling-verlofaanvragen


Onder ongeoorloofd verzuim verstaan we: te laat komen, spijbelen, te weinig 
SWT-uren volgen, verzuim zonder afmelding van ouders  
 
We gaan er ook vanuit dat je ongeoorloofd verzuim tot een minimum beperkt. Gebeurt het toch, dan 
gelden de volgende consequenties: 
 

• Te laat komen 
Zoals gezegd gaan wij er van uit dat je altijd op tijd aanwezig bent bij al jouw lessen (en activiteiten). 
Wanneer je toch te laat bent, ga je alsnog naar de les en meldt de docent je ‘te laat’ in Somtoday.  
Als je voor de derde keer of vaker te laat bent binnen een semester, zul je de tijd moeten inhalen. De 
afdelingscoördinator maakt daarvoor met jou een afspraak. 
 
Als je zes of meer keer te laat bent gekomen, dan moet de school dit melden bij Leerrecht.  
 

• Spijbelen  
Wanneer je spijbelt, d.w.z.: 

• zonder geldige reden niet in de reguliere les of VSWT-uur aanwezig zijn; 

• wel inschrijft (of ingeschreven bent) bij een (V)-SWT-uur, maar niet aanwezig bent;  

• te weinig SWT-uren volgt: 

• niet deelneemt aan een schoolactiviteit: 
nemen de medewerkers van het leerlingenloket contact op met thuis. Zij geven jouw afwezigheid 
ook door aan de afdelingscoördinator en je mentor. De afdelingscoördinator bespreekt het spijbelen 
met jou en jouw ouders en maakt samen met jou afspraken voor het inhalen van de tijd.  
 
Als je geregeld spijbelt, meldt de school dit bij Leerrecht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nog even dit:  

• Verwijdering uit de les   
We gaan er uiteraard van uit dat jij je gedraagt in de les, want het is niet in jouw belang of dat van je  
klasgenoten om verwijderd te worden. Als dat toch gebeurt stuurt de docent je naar het 
leerlingenloket voor een registratie in Somtoday. De medewerker van het leerlingenloket stuurt je 
door naar je afdelingsleider (of de vervanging). Aan het einde van de les ga je in gesprek met jouw 
docent om de relatie te herstellen en om te bespreken wat er verder gaat gebeuren. De docent belt 
diezelfde dag nog naar jouw ouder(s) om hen te informeren over de verwijdering en de afwikkeling 
ervan. 
 

Als je in een periode tweemaal officieel bent verwijderd uit de les, neemt de afdelingscoördinator 
contact op met thuis.  
 

• Schorsing     
Als er sprake is van uitzonderlijk ernstige overtredingen, kan de school overgaan tot schorsing of 
definitieve verwijdering van school. De procedure staat, in vereenvoudigde versie, beschreven in het 
leerlingenstatuut. 

 

• HALT 
Bij structureel ongeoorloofd verzuim kan Leerrecht je doorverwijzen naar HALT. Voor aanvullende 
informatie hierover kun je contact opnemen met de coördinator van jouw afdeling. 
 

• Leerlingen 18 jaar en ouder 

Voor leerlingen van 18 jaar en ouder geldt hetzelfde beleid als voor overige leerlingen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lentiz.nl/assets/uploads/2019/07/Leerlingenstatuut_V5.0_dec18-1.pdf

