Hoe gaan wij om met vrij voor bijzondere talenten?
Het Baudartius College kan in sommige gevallen meewerken aan vrij voor leerlingen met bijzondere
talenten op het gebied van bijvoorbeeld sport of kunst.
Bij incidenteel verlof gelden de volgende afspraken:
•

•

Incidenteel verlof voor wedstrijden/trainingskampen dient ruim van tevoren schriftelijk
aangevraagd te worden bij de betreffende teamleider. De teamleider bepaalt of er
medewerking verleend wordt. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan afspraken die
er in het verleden en/of met andere leerlingen zijn gemaakt.
Bij afwezigheid in één of meerdere lessen is de leerling (met zijn/haar ouders)
verantwoordelijk voor het in te halen werk. Dit moet dan ook in eigen tijd en zelfstandig
gebeuren.

Bij structureel verlof zijn de volgende punten van belang:
•

•
•
•
•

•

•

Ouders kunnen schriftelijk een verzoek doen bij de betreffende teamleider. Het is
noodzakelijk om een brief van de bond of ander bewijsstuk bij te voegen waaruit blijkt dat de
leerling een bijzonder talent is.
De teamleider bepaalt of er medewerking verleend wordt. Er kunnen geen rechten ontleend
worden aan afspraken die er in het verleden en/of met andere leerlingen zijn gemaakt.
Als de teamleider besluit medewerking te verlenen, wordt er een contract wordt opgesteld
met daarin de afspraken. Dit contract gaat ook naar de leerplichtambtenaar.
Bij afwezigheid in één of meerdere lessen is de leerling (met zijn/haar ouders)
verantwoordelijk voor het in te halen werk. Dit moet in eigen tijd en zelfstandig gebeuren.
De leerling moet voor alle vakken een cijfer hebben omdat alle vakken een aandeel hebben
in de overgang naar het volgende leerjaar en/of behalen van eindexamen. Een gehele
vrijstelling voor een vak kan daarom nooit gegeven worden. Indien essentiële delen van de
lesstof gemist worden zal de docent de leerling een vervangende opdracht geven om zo wel
de voortgang te kunnen meten en een cijfer te verkrijgen.
Mocht de school niet tevreden zijn over het verloop van de afspraken of er wijzigingen zijn in
het gedrag, welbevinden en/of cijferbeeld van de leerling of er roosterwijzigingen zijn, neemt
de teamleider contact op met ouders/verzorgers. Het kan dan zo zijn dat de afspraken
komen te vervallen.
In ieder geval één keer per schooljaar worden de gemaakte afspraken met de teamleider,
ouders en leerling besproken en indien nodig bijgesteld.

