1 Ziek melden
Ziek melden
Als een leerling ziek is, wordt er een melding verwacht voor kwart over 8 bij de dagwacht;
tel. 033-4229036. In Magister zal na deze melding een Z (ziek) bij het eerste lesuur verschijnen,
vervolgens komen er allemaal A’s (afwezigheid) te staan. Wanneer de leerling weer naar school gaat,
moet er een briefje ingeleverd worden met daarop de duur van de afwezigheid, zelfs al is dit maar 1
dag. Hierna zullen alle A’s die vermeld staan in Magister, gewijzigd worden in een Z. Mocht een
leerling onder schooltijd ziek worden, dan mag hij/zij niet zonder afmelding naar huis gaan. De
leerling meldt zich dan bij de dagwacht en de dagwacht belt naar de ouder(s)/verzorger(s) om te
overleggen of de leerling naar huis mag komen. Pas als hiervoor toestemming is gegeven dan krijgt
de leerling een ‘ziek naar huis’ briefje mee en mag hij naar huis gaan. Dit briefje levert de leerling,
ondertekend door u, weer in als hij/zij beter is.

Medische afspraken
Veel leerlingen moeten onder schooltijd wel eens naar een arts, orthodontist, fysiotherapeut of iets
dergelijks. Het is de bedoeling dat zij hier vooraf een briefje van inleveren bij de dagwacht, uiterlijk
op de ochtend van de afspraak. In Magister komt dan AO (arts/orthodontist) te staan. In principe
staat dit altijd bij 1 lesuur, is het een langere afspraak, zoals bijvoorbeeld het plaatsen of verwijderen
van een beugel, dan moet dit ook op het briefje staan. Mocht een afspraak onverhoopt toch uitlopen
dan stellen wij een telefoontje erg op prijs, of anders een extra briefje. Als de leerling na een afspraak
weer terug op school komt dan moet hij/zij zich weer bij de dagwacht melden. Zij krijgen dan een
briefje om geoorloofd te laat in de les te mogen. In Magister komt dan TL (geoorloofd te laat) te
staan en verdwijnt de melding AO.

Te laat komen
Het kan ook wel eens gebeuren dat een leerling ongeoorloofd te laat komt, bijvoorbeeld door zich te
verslapen of door iets te laat uit een kluisje te halen. Als hij of zij te laat op school, of bij de les komt,
dan moet de leerling zich altijd bij de dagwacht melden. De leerling krijgt vervolgens van de
dagwacht een briefje om de klas in te mogen en dan komt er een rode L (ongeoorloofd te laat) in
Magister te staan.
Hieraan is ook een sanctie verbonden, deze wordt de leerling meegedeeld bij overhandiging van het
briefje.
1e keer ongeoorloofd te laat is geen sanctie, een ongelukje kan gebeuren.
2e keer ongeoorloofd te laat betekent de volgende dag om 7:50 uur melden bij de dagwacht (ook als
de leerling niet het eerste uur hoeft te beginnen).
3e en iedere volgende keer 3 keer om 7:50 uur melden.

