Verantwoording afwezigheid
(Bij terugkeer op school vóór jouw eerste lesuur
inleveren bij de conciërge in de PK).
Tel.nr.076-5330330
Achternaam leerling
Voornaam

Klas:

Afwezig vanaf de datum: ___________________________________
Afwezig vanaf: _____________ (tijdstip)

Weer op school vanaf de datum: ___________________________
Aanwezig vanaf: _____________ (tijdstip)

Reden afwezigheid:

Handtekening ouder: _____________________________________
Tel.nr.: ____________________ e-mail: ______________________________
Doorhalingen maken dit briefje ongeldig!

z.o.z.

Wat te doen bij ziekte?
Indien een leerling door ziekte de lessen niet kan volgen wordt hij/zij meteen telefonisch
ziek gemeld (tel.nr.076-5330330). Wanneer hij/zij weer op school komt, dient voor het
eerste lesuur bij de conciërge (PK) dit briefje te worden ingeleverd.

Wanneer een leerling wel de andere lessen kan volgen, maar om welke reden dan
ook de gymnastieklessen niet, dan dient die leerling zich voor aanvang van deze les
altijd te melden bij de desbetreffende docent.

Bezoek aan dokter, tandarts e.d.
Er wordt op aangedrongen zo mogelijk afspraken buiten de schooltijden te maken.
Vooraf bekend bezoek aan een dokter e.d. dient ook van te voren gemeld te worden.
Bij plotseling noodzakelijk bezoek wordt direct bij terugkomst op school dit briefje
ingeleverd.

Extra vrij
Voor een aantal bijzondere gelegenheden in de familie kan extra vrij worden gegeven zoals
bijv. bruiloften, begrafenissen e.d. Dit moet evenwel van te voren bij de afdelingscoördinator
worden aangevraagd.
In principe wordt geen vrij gegeven voor vakanties buiten de reguliere schoolvakanties om.

Ongeoorloofd verzuim
Het zonder gegronde reden verzuimen van de lessen wordt als ernstig wangedrag beschouwd.
De leerling waarvan de afwezigheid niet door ouders voor aanvang van de toets/les of
andere toetsmomenten is gemeld, wordt geacht ongeoorloofd te hebben verzuimd.

N.B.

Ongeoorloofd verzuim bij repetities en proefwerken wordt bestraft met het
cijfer 1.

18-jarigen
Alle zaken - ook de absentiemelding - blijven via de ouders lopen, tenzij daartoe
nadrukkelijk met de desbetreffende ouders een andere regeling is getroffen.

Voor meer informatie: zie de Schoolgids en de leefregels.

