Lisse, juli 2019
Betreft: verzuimmeldingen
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Soms moet uw zoon of dochter lessen verzuimen wegens ziekte, (tand)artsbezoek en dergelijke, of
bijzonder verlof. Hieronder vindt u informatie over hoe dit verzuim gemeld moet worden bij school en
hoe we omgaan met te laat komen en ongeoorloofd verzuim.
In onderstaande situaties vragen wij u om het verzuimbandje in te spreken via telefoonnummer
(0252) 433477.
· Ziek melden van uw zoon/dochter
Indien in de ochtend bekend, dan belt u voor aanvang van het eerste lesuur.
Wanneer uw zoon/dochter gedurende de dag ziek wordt, dient hij/zij zich altijd af te melden bij de
verzuimcoördinator in kamer 020. Bij afwezigheid van de verzuimcoördinator meldt de leerling zich bij de
conciërge of de receptie.
· Verzuimmelding voor tandarts, huisarts, specialist e.d.
Wij verzoeken u, zoveel als mogelijk, afspraken buiten de lestijden te plannen. Indien dit niet mogelijk is,
belt u dan voor aanvang van het betreffende lesuur.
Ook in geval van bijzondere omstandigheden als een begrafenis kunt u dit inspreken op het
verzuimbandje.
.
Te laat komen
Indien uw zoon/dochter door onvoorziene omstandigheden te laat komt, dient u dit vóór 10.00 uur te
melden. Zonder melding registreren wij dit als "te laat zonder geldige reden" en moet de leerling zich de
volgende dag vóór 8 uur melden bij de conciërge.
Bijzonder verlof (regels hieromtrent zie website) dient u minimaal 4 weken van tevoren aan te vragen bij
de verzuimcoördinator Mw. Margareth Peet (mls@fioretti.nl).
Verlof studieoriëntatie (open dag/ meeloopdag/ proefstuderen)
● De leerling meldt dit minimaal één week van te voren per mail middels het verlofformulier
studieoriëntatie bij de decaan havo: meneer van der Slot SLR@fioretti.nl, de decaan vwo: meneer
Van Wieringen WGN@fioretti.nl of de decaan mavo: meneer Blankenstijn B
 LA@fioretti.nl. Het
formulier is te downloaden via de website.
Te laat komen
● Indien uw zoon/dochter door onvoorziene omstandigheden te laat komt, dient u dit vóór 10.00
uur te melden. Zonder melding registreren wij dit als "te laat zonder geldige reden" en moet de
leerling zich de volgende dag vóór 8 uur melden bij de conciërge.
Ongeoorloofd verzuim en te laat komen zonder reden (=spijbelen)
● Bij ongeoorloofd verzuim wordt de leerling bestraft.
● Bij herhaald ongeoorloofd verzuim wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht en wordt Bureau
Leerplicht ingeschakeld (overtreding leerplichtwet).
Wanneer u nog vragen heeft of iets persoonlijks wilt melden wat betreft verzuim, kunt u bellen met
mevrouw Margareth Peet (tel: 0252-433487).
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