
 
Amsterdam,  oktober 2015 
 
 
Aan:  de ouders/verzorgers van IVKO-leerlingen 
 
 
Betreft:  verzuimprotocol 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Bijgaand ontvangt u het verzuimprotocol van onze school. In Magister kunt u het verzuim 
van uw kind volgen.  
 
Verzuim door ziekte 
1. Ouders/verzorgers geven de ziekmelding van hun kind telefonisch door vóór 08.15 uur 

op telefoonnummer 020-5979360. 
2. Wanneer de leerling weer terug op school is dient de (groene) verzuimkaart, 

ondertekend door de ouders/verzorgers, binnen 2 dagen na het hervatten van de lessen 
te worden ingeleverd bij de receptie. 

3. In het geval van ziekte bij een examenonderdeel (PTA) geldt een aanvullende procedure. 
Zie hiervoor het examenreglement in het PTA-boekje. 

 
Ziek naar huis 
1. Leerlingen die ziek naar huis gaan melden zich af bij de receptie.  
2. Receptie belt naar ouders/verzorgers. 
3. Zijn ouders akkoord dan mag de leerling naar huis, zijn de ouders niet akkoord of niet 

bereikbaar, dan blijft de leerling op school. 
4. Wanneer de leerling weer terug op school is dient de (groene) verzuimkaart, 

ondertekend door de ouders/verzorgers, binnen 2 dagen na het hervatten van de lessen 
te worden ingeleverd bij de receptie. 

5. Komt hij/zij de volgende dag nog niet naar school, dan belt  u vóór 08.15 uur de receptie. 
 
Ongeoorloofd verzuim 
1. Het verzuim van les- en keuzewerktijd uren (kwt), die niet zijn gedekt zijn door een 

groene verzuimkaart ondertekend door ouders/verzorgers, worden gezien als 
ongeoorloofd verzuim.  

2. De school is verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Van deze melding 
worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld. 

3. Verzuimde uren moeten bovendien worden ingehaald.  
4. Voor toetsen die ongeoorloofd gemist zijn, wordt het cijfer 1 gegeven en vervalt het 

recht op inhalen. 
 



Verzuim tijdens KWT-uren 

Op een Montessorischool zijn leerlingen (uiteraard samen met de school en ouders) 

verantwoordelijk voor het leerproces. In dat kader heeft de leerling de verantwoordelijkheid 

zich in te schrijven voor de kwt.  

1. Leerlingen schrijven zich vóór zondag 20.00 uur in voor alle KWT-uren voor de komende 

lesweek.  

2. Leerlingen die zich niet hebben ingeschreven óf op een andere plek zitten, dan waar ze 

ingeschreven hebben, worden ingeschreven bij de ‘Opvang-kwt’, dit is te zien in het 

rooster. 

3. In de ‘opvang-kwt’ is het eerste wat leerlingen doen het inplannen voor de rest van de 

week. 

4. Bij het structureel niet intekenen zal met ouders de geschiktheid voor het Montessori-

onderwijs worden besproken.  

Veelvuldig ongeoorloofd verzuim 
Bij veelvuldig ongeoorloofd verzuim geldt de volgende procedure: 
1. Na drie keer ongeoorloofd verzuim worden ouders en leerling uitgenodigd voor een 

gesprek. In dit gesprek wordt ook de verdere procedure besproken. Ouders krijgen een 
kort verslag per mail. 

2. Na zes keer ongeoorloofd verzuim krijgen ouders een officiële brief waarbij de melding 
bij leerplicht wordt aangekondigd. 

3. Na negen keer ongeoorloofd verzuim wordt de leerling bij leerplicht aangemeld. In de 
meeste gevallen volgt hierop een HALT-straf. 

Verlof 
Extra verlof is gebonden aan de regels van de overheid. Bij de beoordeling van het verzoek 
hanteren wij de Leerplichtwet. 
Verlof dient minimaal 8 weken van te voren te worden aangevraagd middels een officieel 
formulier. Deze is af te halen bij de administratie of te downloaden via de website.  
Het formulier kan worden ingeleverd bij de administratie. 
 
Te laat komen 
Wanneer een leerling te laat is geldt de volgende procedure: 
1. De leerling meldt zich bij de receptie en krijgt een ‘te laat-briefje’.  
2. De leerling gaat zo spoedig mogelijk naar de les en levert het ‘te laat-briefje’ in bij de 

docent. Zonder ‘te laat-briefje’ heeft de leerling geen toegang tot de les. 
3. De leerling meldt zich de eerstvolgende lesdag vóór 8.00 uur bij de receptie. (Ook in het 

geval de leerling het eerste uur vrij is). 
4. Het melden vóór 8.00 uur komt in de Magister-agenda te staan en ouders krijgen een 

melding via de mail. 
5. Leerlingen die zich niet vóór 8 uur melden, blijven direct dezelfde dag na op een, door de 

pedagogische conciërge, aangewezen plek. 
 
 
 
 
 
 
 



Veelvuldig te laat 
Regelmatig te laat komen is een vorm van  ongeoorloofd verzuim. ’Op tijd komen hoort, te 
laat komen stoort’. Het IVKO is dan ook verplicht dit door te geven aan de 
Leerplichtambtenaar. 
 
 
Bij veelvuldig te laat komen geldt de volgende procedure: 
1. Na drie maal te laat volgt een gesprek met de leerling en de mentor. Ouders krijgen een 

kort verslag per mail. 
2. Na zes maal te laat worden ouders en leerling uitgenodigd voor een gesprek. In dit 

gesprek wordt ook de verdere procedure besproken. Ouders krijgen een kort verslag per 
mail. 

3. Na negen maal te laat krijgen ouders een officiële brief waarbij de melding bij leerplicht 
wordt aangekondigd. 

4. Na twaalf keer te laat volgt een Halt verwijzing door Leerplicht. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Benno Breeuwer 
Adjunct-Directeur IVKO 


