
5 havo - Samenvatting ‘afspraak is afspraak’ 
 
A Te laat op school 

- Te laat op school (2e bel is gegaan): altijd melden bij de conciërge. 
- De conciërge bepaalt op dat moment wat de consequentie is: 

o Geldige reden  briefje dat je de les in mag. 
o Ongeldige reden  aantekening in Magister OT (Ongeoorloofd Te laat). 

B Absentie 
- Ziek thuis 

o Je ouders bepalen of je thuis mag blijven. Laat je ouders dan vóór 9:00 uur naar 
school bellen (eerste ziektedag). 

o Beter? Laat je ouders de reden van absentie op een briefje schrijven. Neem dit de 
eerste dag dat je weer naar school gaat mee en lever het in bij de conciërge (postbus 
voor de conciërgeruimte). 

- Ziek naar huis 
o Je meldt je ziek bij de verzuimcoördinator. Deze neemt eerst contact op met thuis 

om te overleggen of je naar huis mag.  
- Absentie die vooraf bekend is 

o Laat je ouders vooraf een briefje schrijven met de data/uren en reden van absentie 
en lever dit twee dagen van tevoren bij de conciërge. 

- Spijbelen 
o Als je spijbelt kom je na schooltijd (15:30 tot 16:45 uur) het dubbel aantal uren terug.  
o Wordt er vaker gespijbeld dan geldt een toename van het aantal middagen dat terug 

gekomen moet worden. 
 
C Absentie tijdens toetsweken 

- Ben je tijdens een toetsweek (of bij een mondeling, idioomtoets o.i.d.) absent dan laat je je 
ouders ALTIJD naar school bellen (vóór 9.00 uur). Laat doorgeven dat je daardoor een toets 
mist. 

- Duurt de absentie meerdere dagen dan laat je ouders elke dag bellen! 
- Gemiste toetsen worden op een vastgestelde dag ingehaald. 

 
D Fraude bij toetsen/opdrachten 

- Zie Beleidslijn toetsen op de website. 
 

E Gebruik mobiel 
- Mobiel/smartphone mag in alle ruimten van de school niet zichtbaar en hoorbaar zijn. 
- Wordt je mobiel door een docent ingenomen dat wordt deze bij de conciërge gebracht. 

Nadat je een afspraak over terugkomen gemaakt hebt, krijg je de mobiel weer terug. 
 
F ‘Nakomen’ 

- Vanwege straf nakomen is altijd na de reguliere schooltijd, dus van 15:30 tot 16:45 uur. 
- We houden geen rekening met ‘alleen fietsen’ of ‘ik moet werken’. 

 
G Tussenuren 

- Tijdens tussenuren kun je in de OLR (rustig!) gaan werken. Vraag een docent die daar les 
geeft om toestemming. 

- Als je drie tussenuren hebt mag je aan de coördinator vragen of je ‘vooruit mag werken’. Dus 
vooruitwerken mag alleen na toestemming van de coördinator. (Het 1e en 7e uur gelden 
nooit als tussenuur!) 

 

https://vanlodenstein.nl/wp-content/uploads/2016/06/Beleidslijn-toetsen.pdf

