Over absentie en absentiemeldingen van leerlingen:
 Bij afwezigheid wegens ziekte of door andere oorzaak stellen de ouders/verzorgers
de school daarvan op de hoogte op de eerste dag voor 10.10 uur. Dat kan
telefonisch (020-6263396) of via het e-mailadres a b s e n t i e @ b a r l a e u s . n l é n een
cc aan de plusmentor. In deze mail moet worden vermeld: de naam van de leerling en
haar/zijn klas, de data en de reden van de afwezigheid.
 Is een leerling langer dan een dag afwezig, mailen de ouders/verzorgers na afloop van
de ziekte de plusmentor en absentie@barlaeus.nl.
 Let op; met ingang van schooljaar 2016-2017 is er een nieuwe herkansingsmaatregel
van kracht (zie ook: examenreglement op de website). In klas 5 en 6 kan het niet
bijtijds en officieel melden van ziekte en/of verklaren van absentie van invloed zijn op
het aantal herkansingen waar een leerling recht op heeft. Bij meer dan vijf
onverklaarde, of te laat verantwoorde absenties per periode verliest de leerling een
herkansingsmogelijkheid.
 Voor ziekte en/of absentie bij PTA’s én eindexamen dient een leerling ook absent
gemeld te worden bij de conrector bovenbouw (Sabien Onvlee;
sonvlee@barlaeus.nl) vóór aanvang van de toets.
 De school is wettelijk verplicht om verzuim dat op drie achtereenvolgende dagen
heeft plaatsgevonden of dat bij vier opeenvolgende lesweken meer dan 16 lesuren
bedraagt te melden bij het wettelijk gezag.
 Als leerlingen tussentijds ziek naar huis gaan, melden zij zich eerst bij de claviger en
één van de conrectoren. Leerlingen mogen pas naar huis nadat een ouder hiertoe
toestemming heeft gegeven. Ook hierover dienen ouders een mail te sturen aan
absentie@barlaeus.nl met een cc aan de plusmentor.
 Bij verzuim zonder geldige reden volgt straf. Indien dit bij herhaling voorkomt kan de
schoolleiding overgaan tot schorsing of zelfs tot een voorstel de leerling van school
te verwijderen.
 Voor ongeoorloofde afwezigheid in de vierde en vijfde klassen bij de lessen
lichamelijke opvoeding is verder van belang hetgeen bepaald is in de bijlage van de
Regeling voor de overgangsvergadering (zie verder in de schoolgids).
 Bij verzuim zonder geldige reden verliest de leerling voor de verzuimde tijd het recht
op de normale schoolactiviteiten, zoals de inhaalmogelijkheden, extra uitleg buiten de
les, beoordeling van werk etc.
 Leerlingen die regelmatig te laat komen en/of spijbelen kunnen door de mentor
worden verwezen naar het preventief spreekuur van de leerplicht- ambtenaar
 Wanneer sprake is van overtreding van de Leerplichtwet wordt altijd een melding
gedaan bij de Leerplichtambtenaar.
 Wanneer een leerling veelvuldig ziekteverzuim vertoont behoudt de school zich het
recht voor de leerling aan te melden voor het ziekteverzuimproject.

