Doorgeven absenties
locatie Horn, 2021-2022
Naam kind en leerlingnummer:
Naam mentor en klas:
E-mail mentor:
In dit overzicht staat beschreven wat u kunt doen bij veel voorkomende vragen rondom
absenties. Voor aanvullende informatie verwijzen we u graag naar onze schoolgids en de
schoolwebsite.
1. Ik wil mijn kind ziek
melden.

Bij voorkeur via de Magisterapp of ‘s ochtends tussen 8.00 uur en
08.30 uur telefonisch op nummer 0475 – 582121..
De Magisterapp is alleen te gebruiken als uw kind de gehele dag ziek
is. Als uw kind langer dan een dag ziek is, moet de melding elke dag
opnieuw worden gedaan.

2a. Mijn kind moet
naar een arts /
therapeut onder
schooltijd.

Scan deze QR-code:

2b. Ik wil bijzonder
verlof aanvragen

of klik op deze link

3. Mijn kind is te laat
gekomen.

De volgende schooldag dient uw kind zich (ongeacht het rooster van
die dag) om 08.00 uur op school te melden en de naam op de
daarvoor bestemde lijst bij de roosterkamer te zetten.
Indien uw kind meer dan 50% van de les heeft gemist telt dit als
ongeoorloofd verzuim.

4. Mijn kind heeft
les(sen) ongeoorloofd
verzuimd.

Elke gemiste les wordt dubbel ingehaald. Als ongeoorloofd verzuim
geconstateerd wordt, handelt de leerlingcoördinator dit met uw kind
af. Indien nodig wordt er contact met u opgenomen.

5. Mijn kind is uit de
les verwijderd.

Uw kind meldt zich in C102 bij de leerlingcoördinatoren en vult een
verwijderingsbrief in waarop uw kind de eigen visie van de
gebeurtenissen noteert. Aan het einde van de les gaat uw kind terug
naar het lokaal waar de docent de eigen visie noteert. De brief gaat
mee naar huis en wordt door u ondertekend. Ook neemt de vakdocent
telefonisch contact met u op om het voorval te bespreken. De
volgende dag levert uw kind de brief in bij de leerlingcoördinatoren.
Een lesverwijdering betekent tevens dat uw kind twee lesuren nablijft.

