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SPELREGELS

ROND VERZUIM
Schoolvakanties
en vrije dagen
Herfstvakantie
23 oktober t/m 27 oktober 2017
Kerstvakantie
25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Met een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Daarom
hebben kinderen en jongeren in Nederland het recht en zelfs de plicht
om naar school te gaan. Tot je 16e jaar geldt de leerplicht. Van je 16e tot
je 18e val je onder de kwalificatieplicht. Ook als je tussen de 18 en 23
jaar bent en nog geen startkwalificatie hebt (minimaal havo of mbo
niveau 2 diploma) wordt er van je verwacht dat je naar school gaat.
Je valt dan onder de RMC-wet. In deze wet staat dat gemeenten in
samenwerking met scholen de taak hebben om jongeren te begeleiden
naar school totdat ze hun startkwalificatie hebben behaald.

Voorjaarsvakantie
26 februari t/m 2 maart 2018
2e Paasdag
2 april 2018
Meivakantie
27 april t/m 11 mei 2018
2e Pinksterdag
21 mei 2018
Zomervakantie
23 juli t/m 31 augustus 2018

Contactgegevens
Vestiging Alkmaar
Tel: (072) 561 09 34
Vestiging Amsterdam
Tel: (020) 636 36 36
Vestiging Castricum
Tel: (0251) 65 36 00
Vestiging Grootebroek
Tel: (0228) 51 16 80
Vestiging Heerhugowaard
Tel: (072) 571 30 51
Vestiging Hoorn
Tel: (0229) 25 94 94
Vestiging Purmerend
Tel: (0299) 45 45 45
Vestiging Schagen
Tel: (0224) 21 27 25

Inleiding
In dit document wordt uitgelegd wat leerplicht, kwalificatieplicht en RMC precies
inhouden. Ook wordt aangegeven welke
acties er van jou, je ouders/verzorgers en
school worden verwacht. Het is belangrijk dat
verzuim, inclusief te laat komen, goed door
school wordt geregistreerd. Dit geeft een
goede basis om, als dat nodig is, actie te
ondernemen.
Verzuimprotocol
Een school moet volgens de wet een goed
functionerend verzuimprotocol hebben. Hierin
staat precies uitgelegd wie wat moet doen bij
welke vorm van verzuim. Het actueel houden
van de leerlingen- en verzuimadministratie is
ook een wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid van scholen. De Onderwijsinspectie
controleert of scholen deze wet nakomen.
Scholen mogen zelf bepalen hoe ze hun leerlingengegevens en verzuim registreren.

Leerplichtwet
Volledige leerplicht
Vanaf de 1e schooldag van de maand na je 5e
verjaardag tot aan het eind van het schooljaar
waarin je 16 wordt of na twaalf jaar onderwijs
geldt de volledige leerplicht. Een schooljaar
loopt van 1 augustus tot 1 augustus.

Kwalificatieplicht en RMC
Van je 16e tot je 18e val je onder de kwalificatieplicht. Wanneer je op je 18e nog geen
startkwalificatie hebt behaald (minimaal
diploma op MBO niveau 2, HAVO of VWO) val
je onder de RMC. Je bent dan verplicht een
opleiding te volgen die gericht is op het
behalen van een startkwalificatie.
Hoe werkt de leerplicht/kwalificatieplicht en RMC?
Het Clusius College is wettelijk verantwoordelijk voor het melden van alle soorten schoolverzuim. Wanneer de leerling jonger dan 18
jaar is, wordt de leerplichtambtenaar op de
hoogte gebracht van verzuim. Verzuim van
leerlingen tussen de 18 en 23 jaar meldt
Clusius College bij de regionale Meld- en
Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
(RMC). Het melden van verzuim gebeurt via
het verzuimloket van DUO.
Bij regelmatig verzuim neemt de leerplichtambtenaar of een medewerker van de RMC
contact op met de school, met jou en je
ouders/verzorgers om ervoor te zorgen dat je
onderwijs blijft volgen en voldoende gekwalificeerd de arbeidsmarkt kan betreden.
Handhaving
Soms leveren bemiddeling en/of verwijzing
door de leerplichtambtenaar niet het gewenste resultaat op. In dat geval kan een juridische
aanpak nodig zijn. De leerplichtwet biedt de
mogelijkheid om een boete en zelfs een
gevangenisstraf op te leggen. De wet biedt
niet-leerplichtige jongeren deze mogelijkheid
niet. Maar gemeenten en scholen doen er
alles aan dat deze jongeren minimaal een
startkwalificatie halen.
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Alle afspraken op een rij
De school is verplicht afwezigheid van zijn leerlingen te registreren. Bij herhaalde afwezigheid zonder (geldige)
opgave van reden is de school wettelijk verplicht de leerplichtambtenaar of de RMC te informeren. Het is
daarom van belang dat je op tijd doorgeeft als je verlaat bent of een (deel van de) dag verhinderd zal zijn.

Aanwezigheid

Verlofaanvraag

Als leerling van het Clusius College ben je bij
alle onderwijsactiviteiten aanwezig. Bij de
lessen, maar ook tijdens de stage (BPV) en bij
excursies en examens. Natuurlijk kan het
voorkomen dat er situaties zijn waardoor je
echt niet aanwezig kan zijn. Hieronder lees je
wat je dan moet doen.

Als je door iets anders dan ziekte niet naar
school kunt komen of lessen niet kunt volgen,
bijvoorbeeld vanwege afrijden voor je auto- of
motorrijbewijs, moet je schriftelijk toestemming vragen.

Afwezigheid melden
Als je door ziekte of iets onverwachts niet
op school kunt komen dan moet je dit in de
ochtend op de desbetreffende dag, of indien
mogelijk eerder, telefonisch laten weten (het
liefst tussen 8.00 - 8.30 uur). Afspraken bij een
dokter, tandarts of een andere medische
behandelaar moet je zoveel mogelijk buiten
het lesrooster plannen.
Als je stage loopt of een BBL-student bent,
moet je naast school ook je werkgever op de
hoogte stellen, voordat je werkdag begint.
Wie moet de ziektemelding doen?
Ben je nog geen 18 jaar dan zijn je ouder(s)/
verzorgers verplicht om de verzuimmeldingen
te doen. Als je 18 jaar of ouder bent mag je je
zelf ziek melden. Dit moet volgens de juiste
procedures (altijd vooraf), telefonisch of schriftelijk doorgegeven worden aan de school.
Ziek geworden op school
Als je tijdens de schooldag ziek wordt, moet je
je melden bij de administratie/frontoffice.
Beter melden
Als je weer beter bent, moet je dit ook melden
aan school. Dit doe je door je te melden bij
de administratie/frontoffice met indien mogelijk een schriftelijk bewijsstuk (brief/verklaring/
afspraakkaart arts/etc.).
Vaak ziek
School houdt bij hoe vaak je ziek of afwezig
bent. Als je vaak ziek bent, nodigt je coach/
mentor je uit voor een gesprek. Ook is het
mogelijk dat je door het jeugdteam van de
GGD uitgenodigd wordt voor een gesprek.

Dit vraag je aan bij de vestiging. Je moet
het minimaal 15 werkdagen van te voren
aanvragen. Verlof aanvragen doe je met een
speciaal formulier, dat je bij de administratie/
frontoffice kunt krijgen. Voeg bij je aanvraag
ook een kopie van bewijs toe (bijvoorbeeld
kopie brief aanvraag rijexamen). Je krijgt
alleen toestemming van verlof als je een
geldige reden hebt.
Heb je verlof gekregen dan moet je wel de
lesstof die je gemist hebt inhalen, tenzij er
andere afspraken met de docent zijn gemaakt.
Als je jonger dan 18 jaar bent, dan moet het
aanvraagformulier getekend worden door je
ouders/verzorgers.
Extra vakantieverlof
De regels voor verlof zijn streng. Extra vakantieverlof wordt alleen voor zeer speciale redenen
toegekend. Een middag vrij om vakantiedrukte te vermijden wordt dan ook niet toegekend. Dit geldt ook voor leerlingen boven de
18 jaar en leerlingen met een startkwalificatie.
Een aanvraag voor bijzonder verlof moet
minimaal 15 werkdagen van tevoren worden
ingediend. Ga je langer dan 10 dagen weg
en ben je nog geen 18, dan beslist uiteindelijk
de Leerplichtambtenaar. Ga je korter dan
10 dagen weg, dan beslist de directeur/teamleider van de school. Het is niet mogelijk om
de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar afwezig te zijn. Als je verlof hebt gekregen
dan moet je wel de lesstof die je gemist hebt
inhalen, tenzij er andere afspraken met de
docent zijn gemaakt.

Niet elk verzoek leidt tot toestemming. Wacht
daarom met het maken van reserveringen tot
je bericht over het verlof hebt ontvangen.
Wordt je verlof niet toegekend en ben je
alsnog die periode afwezig dan wordt dit
doorgegeven aan Leerplicht/RMC als ongeoorloofd verzuim. Met alle gevolgen van dien.
Verzuim zonder vooraf te melden
Bij verzuim ben je verplicht, op de eerste dag
na het verzuim, je te melden bij de administratie/frontoffice met indien mogelijk een
geldig schriftelijk bewijsstuk (brief; verklaring/
afspraakbrief arts; oproep keuring etc.). Klopt
dit niet, dan wordt geregistreerd dat je afwezig
was met een niet geldende reden.

Ongeoorloofd verzuim
Als je zonder toestemming wegblijft van
school, is er sprake van ongeoorloofd verzuim.
Spijbelen
Zodra school heeft opgemerkt dat je spijbelt,
dan word je in eerste instantie uitgenodigd
voor een gesprek met je coach/mentor. Ook je
ouders/verzorgers worden ingelicht. School
houdt bij hoeveel uren je afwezig bent. Spijbel
je na het gesprek met je coach/mentor nog
steeds en ben je meer dan 16 uur binnen vier
weken ongeoorloofd afwezig, dan neemt de
leerplichtambtenaar contact met je op als je
nog geen 18 bent.
Ben je 18 jaar of ouder, dan neemt het RMC
contact met je op. Met alle gevolgen van dien,
zoals het stopzetten van je studiefinanciering.
Te laat komen
Elke keer dat je te laat komt in een les, moet je
je melden bij de administratie/frontoffice. Ben
je tien keer te laat in één periode, zonder geldige reden, dan ga je in gesprek met je coach/
mentor. Met je coach/mentor bespreek je hoe
je ervoor gaat zorgen om op tijd te komen.
Kom je vaker dan tien keer te laat in één periode en je bent jonger dan 18 jaar? Dan wordt
je gemeld bij de leerplichtambtenaar of het
RMC. Zij zullen dan contact met je opnemen.

