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ZIEKMELDING






Ouders melden leerlingen ziek, dit kan telefonisch of via de mail (zie onderaan de
adresinformatie). Alleen als de leerling 18+ is én een startkwalificatie (havodiploma)
heeft, mag hij/zij dit ook zelf doen.
Als een leerling tijdens een schooldag zodanig last krijgt van zijn/haar gezondheid dat
dit het functioneren belemmert, meldt hij/zij zich bij BLZ.
Indien besloten wordt dat de leerling ziek naar huis gaat, verwachten we een
telefonisch bericht of email van ouders/verzorgers ter bevestiging dat de leerling ziek
thuis is aangekomen. Pas dan wordt de ziekmelding geaccepteerd.
De leerling meldt zich bij BLZ als hij/zij weer beter is uiterlijk de eerste schooldag
van terugkomst.

GEOORLOOFD (ZIEKTE)VERZUIM


Leerlingen die in de buurt komen van 60 uur ziekteverzuim worden besproken. De
coach wordt geacht het geoorloofd verzuim van zijn/haar leerlingen regelmatig te
controleren en te informeren bij ouders wat de reden van het geoorloofd verzuim is.
Per leerling wordt door de verzuimconsulent bekeken of melden bij schoolarts en
leerplicht noodzakelijk is.

TE LAAT ONGEOORLOOFD (TO)
•

Als een leerling ongeoorloofd te laat op school komt, betekent dit:
de leerling meldt zich de volgende ochtend om 8:00 uur op school bij de balie. Dit
tijdstip staat niet ter discussie en is onafhankelijk van het eerste lesuur van die dag
van de betreffende leerling. Deze meldplicht wordt genoteerd in de magisteragenda
van de leerling. Als de leerling zich niet meldt, dan wordt door de BLZ-medewerker
alsnog een terugkomuur ingepland, bij voorkeur op dezelfde dag, maar in ieder geval
de eerst volgende mogelijkheid.

SPIJBELEN (ON)
•
•

Elk ongeoorloofd verzuim uur levert een terugkomuur op in het studiehuis. Hier gaat
de leerling zonder telefoon aan zijn of haar schoolwerk.
Bij verzuim van het terugkomuur wordt ook dit uur omgezet in een extra verzuimuur
dat blijft staan en meetelt voor leerplicht.

LEERPLICHTMELDING


Bij maximaal 9 keer ongeoorloofd te laat (TO) en/of verzuim (ON), wordt een brief
naar ouders verstuurd met de mededeling dat melding bij leerplicht dreigt en hebben
de ouders contact met de coach. Bij 12 keer TO en/of ON volgt melding bij leerplicht.
Ouders worden hiervan telefonisch en/of schriftelijk door de verzuimconsulent op de
hoogte gebracht. Zowel het versturen van de brief als de melding bij leerplicht wordt
gedaan door de verzuimconsulent*.

Zutphen, 2021 t/m 2024
Isendoornstraat 1
0575-515041
blz@baudartius.nl
*Indien de leerling 18+ is en nog geen startkwalificatie heeft, krijgt hij/zij de aantekening RMC18+

