Te laat in de les?
We vinden het belangrijk dat alle leerlingen bij het begin van de les aanwezig zijn, zodat de les rustig
en op tijd kan starten. Daarom willen we bevorderen dat leerlingen op tijd in de les aanwezig zijn.
Wanneer je te laat in de les komt, ga je niet eerst naar het lokaal, maar meld je je bij de conciërge.
Je krijgt dan een briefje, waarmee je meteen naar de les gaat. Natuurlijk kunnen er goede redenen zijn,
waarom je te laat bent, dan houden we daar rekening mee. Maar wanneer die reden er niet is, ben je
“ongeoorloofd te laat”. In dat geval zijn onderstaande maatregelen van toepassing.

Regels ten aanzien van het te laat komen van leerlingen.
Deze maatregelen gelden per periode.
Periode I: van de zomer tot de kerstvakantie. Periode II: van januari tot de zomervakantie.
Tot 2 keer te laat
geen maatregelen.
3de t/m 5de keer
Volgende dag om 8 uur melden.
6de t/m 8de keer
De twee volgende dagen om 8 uur melden.
Bij de 6de keer neemt de onderwijs assistent contact op met de ouders.
9de t/m 14de keer
De twee volgende dagen om 8 uur melden, 1 uur corvee.
De afdelingsleider neemt bij de 9de keer contact op met de ouders.
Bij 12 en meer keren te laat geteld over één periode vervallen de meldingen van te-laat-komen niet.
Deze tellen mee in de volgende periode.
15de t/m 19de keer
De twee volgende dagen om 8 uur melden, 1 uur corvee.
De leerling krijgt geen toegang tot de les waarvoor hij/zij te laat is.
Het gemiste uur wordt dubbel ingehaald.
De te-laat-melding wordt omgezet in een spijbelmelding.
Na de 15de keer komen de ouders op school voor een gesprek, de ouders krijgen tevens een brief.

Vanaf de 20ste keer
De leerling krijgt een week een “vierkant rooster” van 8.00 tot 16.30 uur.
De leerling krijgt geen toegang tot de les waarvoor hij/zij te laat is.

NB:



Indien een leerling niet op komt dagen in lokaal 220 of zich niet meldt voor het corvee, wordt de
maatregel verdubbeld.
Niet nagekomen afspraken worden genoteerd als ongeoorloofd verzuim en tellen mee in het
overzicht voor de leerplichtambtenaar.
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