
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absentmeldingen 
 
Leerlingen die ziek zijn of door een andere reden afwezig zijn, dienen vóór 8.30 uur door de 
ouders/verzorgers telefonisch bij de administratie te worden afgemeld. Dus niet bij de leerkracht zelf. 
Dit kan via telefoonnummer 070.3244300. Elke dag dat je ziek bent, moet je telefonisch afgemeld 
worden. 
 
In het hoofdonderwijs houden wij een extra absentiecontrole. Deze absentieformulieren worden iedere 
morgen rond 8.45 opgehaald zodat wij weten wie er in het gebouw zijn. 
Leerlingen die ongeoorloofd absent zijn (spijbelen per ongeluk of bedoeld), krijgen een brief thuis van 
de coördinator en moeten donderdag (van de nieuwe week) tijdens het nulde-uur (7.30 - 8.30 uur) op 
school zijn. Negeert een leerling deze terugkom-maatregel dan volgt er een officiële waarschuwing. Bij 
herhaling gaan we over tot schorsen. 
 
Tijdens de schooldag eerder naar huis 
 
Als je tijdens schooltijd ziek wordt, meld je je bij het Secretariaat. Je mag naar huis als je 
ouder/verzorger telefonisch akkoord heeft gegeven. 
Leerlingen die gedurende de schooldag naar huis moeten (doktersbezoek, tandartsbezoek, 
orthodontist, etc.) dienen vóór het verlaten van de school een door de ouders/verzorgers ondertekend 
briefje bij de administratie in te leveren. Dus niet bij de leerkracht zelf. De leerling is er zelf 
verantwoordelijk voor dat dit briefje bij de administratie terecht komt. 
 
 
Overige verzuim (doktersbezoek, verlof etc.) 
 
Bij gedeeltelijke afwezigheid (doktersbezoek e.d.) wordt van tevoren een schriftelijke reden ingeleverd. 
Als het kan, wordt dit soort afspraken buiten schooltijd gemaakt. 
 
Leerlingen die geblesseerd zijn dienen zowel in de lessen lichamelijke opvoeding als in de 
euritmielessen aanwezig te zijn. Bij langdurige blessures kunnen er, na overleg met de betreffende 
docent(en), roosterveranderingen voor de betreffende leerling worden afgesproken m.b.t. 
bovengenoemde vakken. 
 
 
Vrij buiten de schoolvakanties 
 
Verlof buiten de schoolvakanties is in principe niet mogelijk.  
 
Soms kunnen ouders geen vrij krijgen van het werk tijdens de schoolvakanties. Bijvoorbeeld omdat zij 
seizoensgebonden werk doen. Of omdat er dan piekdrukte is op het werk. In dat geval kan er een 
verzoek ingediend worden voor verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling.  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Toestemming voor schoolverlof aanvragen 

U vraagt toestemming bij de rector van de school. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie 
gaat doen. 

De rector kan u om een werkgeversverklaring of een ‘eigen verklaring zelfstandige’ vragen. Daarin 
staat dat u niet op een ander moment op vakantie kunt gaan. 

De rector beslist of uw kind vrij krijgt van school. Als het om langer dan 10 dagen gaat, beslist de 
leerplichtambtenaar. 

Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties 

Uw kind kan alleen vrij krijgen als: 

• U kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt; 

• Het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt; 

• Het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen. 

Vrij voor bijzondere omstandigheden 

U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden 
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/wanneer-hoeft-mijn-kind-niet-
naar-school). Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook 
dit mag alleen als het schoolhoofd hier vooraf toestemming voor geeft.  

Bezwaar maken tegen beslissing schooldirecteur 

Bent u het niet eens met de beslissing van de rector of de leerplichtambtenaar? Dan kunt u schriftelijk 
bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.  

Op de site van de gemeente kunt u de brochure (https://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Verlof-van-

school-aanvragen.htm) downloaden. 

 

Via http://vo.devrijeschooldenhaag.nl/informatie/ouders/absent-melden-leerlingen kunt u het 

aanvraagformulier downloaden. 

 

Te laat komen 
 
Als de eerste schoolbel gaat (om 8.23 uur) mogen de leerlingen de school binnen. De deur van het 
klaslokaal gaat direct na de tweede bel dicht (om 8.30 uur). Leerlingen die dan te laat zijn, (geoorloofd 
en 
ongeoorloofd) moeten eerst bij de administratie een te-laat-briefje halen voordat zij toegang hebben 
tot 
de les. Zonder dit briefje mag de leerling de les niet in. 
Leerlingen die van buiten Den Haag komen en door schuld van het openbaar vervoer te laat zijn, 
kunnen bij de conducteur, of op het station, een verklaring halen. Deze leerling is dan geoorloofd 
te laat en krijgt bij de administratie dus een geoorloofd te laat briefje en hoeft zich niet voor 8.15 
uur te melden. Als dit een leerling regelmatig overkomt dan reist hij te scherp en zal er een brief 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

naar huis gestuurd worden met het verzoek de leerling een trein/bus eerder te laten nemen. Doet 
de leerling dit niet dan zal het te laat komen als ongeoorloofd worden aangemerkt. 
 
Leerlingen uit de zevende of achtste klas die ongeoorloofd te laat zijn melden zich de volgende 
schooldag vóór 8.15 uur bij de administratie. 
Verzuimt een leerling dit dan komt hij op de corveelijst terecht. Deze hangt iedere donderdag op het 
verrijdbare schoolbord in de gang. 
De ouders van deze leerling krijgen van de coördinator een bericht en hij moet dan donderdagmiddag 
(van de nieuwe week) van 15.30 uur tot 17.00 uur op school blijven. Niet verschijnen op het corvee 
wordt 
als negeren maatregel beschouwd en daar wordt op gehandhaafd. 
 
Leerlingen die voor de zesde keer te laat komen krijgen nogmaals een waarschuwingsbrief thuis 
waarin vermeld wordt dat de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld gaat worden indien dit te laat 
komen niet stopt. Tevens krijgen leerlingen uit de zevende en achtste klas een 8.00 uur meldplicht na 
te 
laat komen. Ze staan dan op de zogenaamde acht uur lijst. 
 
Na de negende keer te laat wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht. Deze kan overgaan 
tot 
het geven van een proces-verbaal. De school geeft ook een officiële waarschuwing aan de leerling. 
Na de 12e keer te laat komen wordt leerplicht nogmaals geïnformeerd. 

 

Voor leerlingen vanaf de negende klas geldt geen 8.15 uur / 8.00 uur meldplicht meer. Corvee is 
dus ook niet meer van toepassing. Er wordt voor deze leerlingen een strak 3-6-9-12 regeling 
gehanteerd: 
● 3e keer te laat: kennisgeving aan ouders 
● 6e keer te laat: officiële waarschuwing 
● 9e keer te laat: interne schorsing 1 dag en melding leerplicht 
● 12e keer te laat: externe schorsing en 2e melding leerplicht. 


