Absentieformulier (inleveren aan de balie)
Schoolpasnummer
De ouder/verzorger van ___________________________________ deelt mee, dat zijn/haar zoon/dochter
uit klas _____ van mentor ______________________
o Een dag ziek geweest is op _________________ (evt. vanaf lesuur _____) of meerdaags vanaf
_____________ (datum) t/m _______________ (datum)
o Een consult heeft met: tandarts / orthodontist / huisarts / specialist / anders nl. __________ op
_______________ (datum) om ________ (tijdstip). Vertrektijd: __________
o De tijdsduur van de behandeling wordt geschat op ____________ (minuten)
o Naam van de tandarts / orthodontist / huisarts / specialist ________________
Als uw zoon/dochter om dringende reden één of meerdere dagen moet missen, dient dit vóóraf schriftelijk te worden
aangevraagd bij de coördinator van de betreffende afdeling. U dient hiervoor het formulier van de afdeling leerplicht in te
vullen. Dit formulier is te vinden op de schoolwebsite (havo, atheneum of gymnasium) onder ‘Documenten’.

________________________________

__________________

handtekening ouder/verzorger

paraaf conciërge

Inleveren voor 13.35 uur

Absentieregeling z.o.z.

Wat te doen als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen.

Ziekte
o
o

o
o

U belt vóór 08.35 uur naar school: (046) 420 69 00. U kunt ook de voicemail inspreken.
U geeft de naam en klas van uw zoon/dochter en de reden waarom hij/zij niet naar school kan komen.
- U geeft dan ook aan wanneer uw zoon / dochter weer naar school komt.
- Wanneer uw kind op de door u aangegeven dag onvoldoende hersteld is, meldt u dit weer op school.
Indien uw zoon/dochter tijdens de schooldag ziek naar huis gaat, meldt hij/zij zich bij de balie BS / HS (hier wordt naar
huis gebeld).
De eerstvolgende schooldag na de ziekte neemt de leerling het ingevulde en ondertekende absentieformulier mee (ook
bij telefonische ziekmelding).

Verlofaanvraag
o

o

Een bezoek aan arts, tandarts en orthodontist is – als het even kan – buiten schooltijden. Deze afspraken mogen in
ieder geval niet tijdens een proefwerk of PTA gepland worden. Als de leerling om deze dringende reden één of meer
lessen moet missen, dan dient dit vooraf bij de balie gemeld te worden met een ingevuld en ondertekend
absentieformulier.
Verlof is aan strikte voorwaarden gebonden, indien het noodzakelijk is om verlof aan te vragen dan kunt u daar meer
informatie over vinden op onze website (Onderwijs/Vakanties/lestijden). Hier kunt u ook het aanvraagformulier vinden.

