FORMULIER VOOR HET AANVRAGEN VAN VERLOF
Minstens drie dagen voor het desbetreffende verlof indienen bij je
afdelingscoördinator!
Ondergetekende, ouder van
naam: _________________________________________
klas : ______________________
tel.nr.: _____________________
leerlingnr.: __________________
vraagt toestemming voor het verzuim van lessen op
__________ dag, _____________________ 20__.
Verwachte lesuren afwezigheid aankruisen:
1e,

2e,

3e,

4e,

5e,

6e,

7e,

8e uur

Reden van verlofaanvraag:
______________________________________________________________________
Handtekening ouder: ____________________________________________

======================================================================
In te vullen door de school:
Voor akkoord:

Be,

Nm,

Gt,

Jr,

Sn,

Dc,

Hr,

Tn

Paraaf: ___________

z.o.z.

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 tevoren gemeld te worden.
Als er tegelijkertijd met het bezoek een toets wordt afgenomen, dient de leerling voorafgaand aan
het bezoek en de afname van de toets een vervangende afspraak te maken met de docent. Bij het
niet naleven van deze afspraak volgt een 1,0. Net als bij het niet opkomen dagen bij de
inhaalafspraak. De leerling heeft dan geen recht op een inhaaltoets of een herkansing.
Bij plotseling noodzakelijk bezoek dient de leerling voorafgaand aan de les telefonisch te worden
afgemeld door ouders/verzorgers. Bij terugkomst op school moet er direct een geel briefje worden
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 tevoren bij de afdelingsdirecteur/
afdelingscoördinator worden aangevraagd. In principe wordt geen vrijgegeven 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 1,0.
18-jarigen
Alle zaken - ook de absentiemelding - blijven via de ouders lopen, tenzij daartoe nadrukkelijk met
de desbetreffende ouder(s) een andere regeling is getroffen.
Voor meer informatie: zie de Schoolgids en de leefregels.

