WEL OF NIET
IN DE LES
Het beste is natuurlijk om altijd in de les aanwezig te zijn.
Dit geeft je ook de meeste kans om succesvol een opleiding
te behalen. Maar soms lukt het niet om in de les te zijn,
wat kun jij dan doen?!?!

VERZUIM
Er is sprake van twee soorten verzuim, te weten geoorloofd verzuim en
ongeoorloofd verzuim. Als er een geldige reden is voor verzuim dan is er
sprake van geoorloofd verzuim. Van belang is wel dat Rijn IJssel door jou
op de hoogte wordt gesteld van dit verzuim. Is er geen geldige reden dan is
er sprake van ongeoorloofd verzuim. Binnen Rijn IJssel gelden voor iedere
student dezelfde verzuimregels.

WAT IS PRECIES GEOORLOOFD VERZUIM?
ZIEK
• Op school
Word je op school ziek, dan meld je dat bij de servicedesk, bij studenten
onder de 18 jaar worden je ouders/verzorgers erover geïnformeerd dat je
ziek naar huis gaat.
• Thuis
Ben je thuis ziek geworden dan bel je voor aanvang van je eerste les naar de
servicedesk. Studenten die jonger zijn dan 18 jaar mogen zichzelf niet ziek
of afwezig melden. Dit moet altijd door je ouders ouder/verzorgers gedaan
worden.

VERLOF VRAGEN
Zijn er belangrijke redenen waarom je niet op school kan zijn, bijvoorbeeld je
opa en oma zijn vijftig jaar getrouwd, je moet naar het ziekenhuis of is er een
andere reden om een uur of een dag verlof te vragen? Het verlofformulier is af
te halen bij de servicedesk. Zorg dat je je verlofaanvraag minimaal vijf dagen
van te voren inlevert bij de servicedesk. Dan start de procedure (zie achterzijde
van de verlofaanvraag) of dit verlof wordt toegekend.

VAKANTIE AANVRAAG
Wil je buiten de reguliere Rijn IJssel vakantieplanning op vakantie?
Dit kan alleen:
1. als je ouders een seizoensgebonden beroep uitoefenen, en...
2. wanneer je als gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met
vakantie kan, en...
3. als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.
Deze vakantie aanvraag kan alleen via de directeur van de school, een
aanvraagformulier is af te halen bij de servicedesk.
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WAT IS PRECIES ONGEOORLOOFD VERZUIM?
TE LAAT!
De trein is te laat, verslapen… Om welke reden je ook te laat bent, je moet je
altijd melden bij de servicedesk voordat je de les ingaat.

ERUIT GESTUURD!
We hopen dat dit jou niet overkomt, maar als je eruit wordt gestuurd, moet je je
altijd direct melden bij de servicedesk.

GEWOON GEEN ZIN...

WAT DOEN WIJ ALS SCHOOL?
REGISTRATIESYSTEEM COMTAK
In elke les wordt de aanwezigheid geregistreerd in een digitaal
registratiesysteem COMTAK. In dit systeem kunnen jij en je ouders/verzorgers
de aan- en afwezigheid zien.

VERZUIMCONSULENT
De verzuimconsulent belt naar de studenten (en/of hun ouders/verzorgers)
die ongeoorloofd afwezig zijn. Daarnaast regelt de verzuimconsulent de
verzuimmeldingen in COMTAK.

TRAJECTBUREAU
Welke vraag of probleem je ook hebt; het trajectbureau heeft deskundige
medewerkers die je kunnen adviseren, ondersteunen en verder helpen.
Maak daar vooral gebruik van. Verzuimen is dan een slecht alternatief.

SCHOOLARTS
Je kan voor een consult bij de schoolarts worden opgeroepen wanneer:
• Je gezondheidsklachten hebt die met school te maken hebben;
• Je gezondheidsklachten onduidelijk zijn;
• Wij willen weten hoe in schoolverband om te gaan met jouw
gezondheidsklachten.
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MELDEN BIJ DUO
LEERPLICHTIGE STUDENTEN
Iedere jongere heeft recht op onderwijs en heeft tegelijkertijd een leerplicht.
Jongeren zijn leerplichtig tot aan het eind van het schooljaar waarin de
jongere zestien wordt of tot aan het einde van het twaalfde gevolgde schooljaar.
Een schooljaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus.

KWALIFICATIEPLICHTIGE STUDENTEN
Na het laatste schooljaar van de leerplicht begint de kwalificatieplicht.
Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de student een
startkwalificatie heeft gehaald. Kwalificatieplicht geldt tot op de dag dat de
student achttien jaar wordt. Wanneer de student op dat moment besluit te
stoppen zonder een startkwalificatie behaald te hebben, moet hij/zij worden
aangemeld bij het team Voortijdig School Verlaten (team VSV).
Een startkwalificatie is een diploma op havo-, vwo-, of mbo niveau 2, 3 of 4.

MELDING LEERPLICHT EN REGIONAAL MELD- EN
COÖRDINATIEPUNT (RMC)
Studenten die zonder geldige reden (ongeoorloofd verzuim) zestien klokuren
les- of praktijktijd hebben gemist, worden gemeld bij Leerplicht of het
Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Studenten jonger dan achttien jaar en
hun ouders/verzorgers worden opgeroepen voor een verzuimgesprek met de
leerplichtconsulent. Studenten vanaf achttien jaar worden opgeroepen door een
RMC-medewerker voor een verzuimgesprek.
Bij alle studenten, zowel minder- als meerderjarig, worden de Ouder(s) en/of
wettelijke vertegenwoordiger(s) zo nodig geïnformeerd door Rijn IJssel over de
door de student gevolgde opleiding, tenzij de student schriftelijk kenbaar maakt
dat dat niet is toegestaan.
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