
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

Verzuim doorgeven 

Absenties graag tijdig aan school doorgeven, dus niet 

achteraf. De absentiemeldlijn is 24 uur per dag 

bereikbaar. 

Ziek melden 

Elke ziektedag voor 9:00 op de absentiemeldlijn. 

Absentieformulier 

Voor dokters- en tandartsafspraken. Graag twee 

dagen voor het verzuim deponeren in de rode 

brievenbus bij lokaal 35. 

Bijzonder verlof 

Formulier uiterlijk één week voor het verzuim 

inleveren bij dhr. Wind (rector). 

 

Ongeoorloofd verzuim 

Denk aan: 

Spijbelen of verslapen.  

Werken. 

Vakantie. 

Feesten en verjaardagen. 

Tijdens lestijd (thuis) leren voor een toets. 

Niet naar de gymles gaan bij een blessure 

Zonder geldige reden afwezig zijn tijdens een 

toets.  

Geoorloofd verzuim 

Dokter, tandarts, orthodontist, etc. 

Ziekte. 

Bijzonder verlof (1x per jaar). 

Open dag (alleen met toestemming van de decaan). 

Schoolactiviteit (b.v. schoolmusical, schoolhockey). 

Bijzondere omstandigheden (b.v. begrafenis). 

 

Ziek naar huis 
 

Altijd eerst afmelden op school.  
 (Tot 10.00 in lokaal 11, na 10.00 bij de receptie) 

Blessure 
Je bent bij de gymles aanwezig. Je hoeft niet mee 

te doen. 

 

Bij een langdurige blessure nemen je ouders contact op 

met de gymdocent om afspraken te maken. 
 

Toetsen 

Tijdens toetsen mag je geen dokters-, tandarts- of 

andere afspraken plannen.  
(Zie het toetsreglement op de www.wdz.nl.) 

 

Te laat? 
  

  

Volgende schooldag melden tussen 7.45 en 8.00. 

 

 

Niet gemeld? Je ouders krijgen een emailbericht.  

Drie keer niet gemeld? Dan krijg je een blokrooster. 

  

Terugkom-maatregelen 
 

Twee uur nablijven: bij 1 en 2 keer ongeoorloofd 

verzuim 
(dinsdagmiddag of donderdag). 

 

Blokrooster: bij 3 of meer keer ongeoorloofd 

verzuim. Bij een blokrooster meld je je om 8.00 bij 

de conciërge. Tijdens tussenuren én na lestijd ben 

je verplicht aanwezig in lokaal 11 tot 17.00. 

(maandag, woensdag, vrijdag). 

 

Eigen verantwoordelijkheid 

 

Lever je absentieformulier twee dagen voor de 

afspraak in. 

 

Vraag je ouders om je bij ziekte voor 9.00 

telefonisch af te melden op school. Dit moet 

iedere dag dat je ziek bent! 

 

Gebruik het officiële absentieformulier. 

 

Check elke dag je absenties in Magister. Klopt er 

iets niet? Kom dan langs in lokaal 11. 

 

Absentiemeldlijn: 035-692 76 01 (24 uur per dag) 

Absentieformulieren: www.wdz.nl/ouders. 

Absentie en verzuim op het Willem de Zwijger College 


