Regeling ‘te laat komen en spijbelen’

Leerlingen horen ’s morgens op tijd op school te zijn en ze mogen niet spijbelen. Doen ze
dat toch? Dan is UniC wettelijk verplicht om maatregelen te nemen. Vervolgens
controleert de overheid of wij de regels goed toepassen. Dat doet de schoolinspectie
samen met de afdeling leerplicht.
Te laat op school: beleid en regels
Op UniC geldt als basisregel dat alle leerlingen op tijd op school zijn. Wel wordt gekeken
naar de oorzaak van het te laat en wordt hier met name bij overmacht coulant mee
omgegaan. Wel stellen we het op prijs dan een mail of telefoontje van ouders te
ontvangen.
Wat gebeurd er bij te laat komen?
1. De leerling meldt zich bij de balie en krijgt van de baliemedewerkster een briefje
mee (te laat of te laat verlof), met dit briefje kan de leerling naar de les.
2. De leerling ontvangt een mail en ziet in de Magister agenda dat hij/ zij zich de
volgende dag om 8.00 uur moet melden.
3. Mocht de leerling zich niet komen melden, dan wordt na een aantal keer de
mentor ingeschakeld. Bij herhaald te laat komen zal de mentor de ouders
informeren.
4. Voor de 9 keer te laat? Ouders worden per brief geïnformeerd dat het te laat
komen kan leiden tot een melding bij de afdeling leerplicht.
5. Voor de 12 keer te laat? Ouders ontvangen een brief, er wordt melding gedaan bij
de afdeling leerplicht en de leerling ontvangt van die afdeling een
waarschuwingsbrief. De school ontvangt een kopie van die waarschuwingsbrief.
6. Voor de 15 keer te laat? Zie onder 5. Verder is er een gesprek tussen een
medewerker van de afdeling leerplicht, de leerling en de ouders. Er kan ook een
officiële waarschuwing volgen.
7. Voor de 18 keer te laat? Zie onder 6. Daarnaast kan er een HALT-straf worden
opgelegd.
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Spijbelen: beleid en regels
Op UniC geldt als regel dat leerlingen de lessen bijwonen. Alleen met een geldige reden
of expliciete toestemming van een docent/teamleider mag daarvan worden afgeweken. Is
dat er niet? Dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim, spijbelen dus. Voor de
handhaving van dat beleid passen we de volgende regels toe:
1. Bij een vermoeden van spijbelen, sturen wij ouders aan het einde van de schoolweek
een brief. Daarin wordt gevraagd binnen een bepaalde termijn te reageren. Blijkt het
vermoeden juist te zijn, dan moet de verzuimde tijd op maandagmiddag dubbel worden
ingehaald. Blijkt dat er niet is gespijbeld, dan wordt de melding van ongeoorloofd
verzuim ingetrokken.
2. Is een leerling in een periode van 4 opeenvolgende lesweken 16 uur ongeoorloofd
afwezig? Ouders worden per brief geïnformeerd. Ook zijn wij wettelijk verplicht melding
te doen bij de afdeling leerplicht. Er volgt een gesprek met iemand van die afdeling, de
leerling en de ouders. Er kan vervolgens proces-verbaal worden opgemaakt of er kan een
HALT-straf worden opgelegd.
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