
Verzuim en registratie Magister  
  

Regionale afspraken rondom verzuim  
De school werkt volgens de afspraken van het regionale verzuimprotocol. Ongeoorloofd of frequent 
verzuim wordt volgens dit protocol aan de afdeling leerplichtzaken van de gemeente doorgegeven. 
De leerplichtambtenaar van de Gemeente Nijmegen brengt regelmatig een bezoek aan onze school 
en zal dan, indien ertoe aanleiding is, in gesprek gaan met leerlingen die veelvuldig afwezig zijn of 
veelvuldig te laat komen.  
 
Ziekteverzuim  
Een leerling die wegens ziekte niet naar school kan, moet op dezelfde dag vóór 8.15 uur door een 
ouder/verzorger (telefonisch) ziek gemeld worden. Als de leerling beter is wordt dit door de 
ouders/verzorgers schriftelijk of telefonisch bevestigd. Als een leerling voor de 4de keer wordt ziek 
gemeld in 12 schoolweken of als een leerling langer dan zeven schooldagen ziek is, dan is dit reden 
tot zorg. School zal dan contact opnemen met ouder/verzorger om te kijken wat er aan de hand is. 
Vaak wordt leerling en ouder/verzorger vervolgens uitgenodigd voor een gesprek bij de schoolarts.   
  
Te laat komen  
Als een leerling te laat op school of in de les is, dan moet de leerling zich melden bij de receptie. De 
leerling moet zich de eerstvolgende dag een half uur voor aanvang van de eerste les eveneens 
melden bij de receptie.  Als een leerling voor de vijfde keer te laat op school of in de les is, dan krijgt 
de ouder/verzorger hierover bericht middels een mail. Bij tien keer te laat zijn we wettelijk verplicht 
het verzuim te melden bij leerplichtzaken. Ook hierover krijgt de ouder/verzorger bericht.   
  
Registratie  
Een ouder/verzorger heeft toegang tot Magister en kan het verzuim van zoon/dochter bekijken. 
Hieronder staan de codes die we gebruiken.   
 

Code Benaming Status 
Af Afwezig Geoorloofd 
Ao Afwezig Ongeoorloofd 
Me Medisch gemeld Geoorloofd 
Pr Present  Geoorloofd 
Zi Ziek Geoorloofd 
Tg Te laat, geoorloofd Geoorloofd 
Tl Te laat, ongeoorloofd Ongeoorloofd 
Bo Boeken vergeten Ongeoorloofd 
Hu Huiswerk vergeten Ongeoorloofd 
Ui Uitgestuurd Geoorloofd 

 
Verlofaanvragen  
Een bezoek aan de huisarts of tandarts moet in principe buiten schooltijd gepland worden. Voor een 
afspraak onder schooltijd kan vooraf schriftelijk of telefonisch toestemming gevraagd worden.    
Alleen in zeer bijzondere gevallen kan de school buitengewoon verlof toestaan. U vindt het hiertoe 
benodigde formulier op onze website onder het kopje ‘Downloads’. Hier kunt u ook het regionaal 
verzuimprotocol vinden.   
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