
Verzuimbeleid 
 

Ziekmelden en betermelden 
Wij hebben in Nederland een leerplicht. Bij de KSG registreren wij verzuim en hebben hierover 
contact als dat nodig is met leerlingen en ouders/verzorgers. Het verzuimlokaal bevindt zich op de 
locatie van nummer 42 in lokaal 005. 

 

Ziekmelden 
Ziekmeldingen moeten ’s morgens vóór 08.00 uur telefonisch gemeld worden bij de receptioniste 
van de school. Je ouders/verzorgers krijgen via e-mail een bevestiging van de ziekmelding. 

 

Ziek naar huis 
Ga je ziek naar huis, dan bellen wij je ouders/verzorgers om even te overleggen. 

 

Ziek tijdens toets, SE of CE weken 
Tijdens toets, SE of CE weken moeten je ouders/verzorgers dagelijks naar school bellen zolang je ziek 
bent. 

 

Verzuim en verlof 
Te laat 
Ben je te laat? Dan meld je je op het verzuimpunt voor een briefje. De eerste drie keer is er niks aan 
de hand. Kom je vaker dan drie keer te laat? Dan moet je je ’s morgens een half uur voor je eerste les 
melden in het verzuimlokaal. Kom je nog vaker te laat, dan volgen er verdere maatregelen. 

 
Uit de klas gestuurd 
Word je uit de klas gestuurd, dan meld je je direct bij het verzuimpunt om een gele kaart op te halen. 
De melding wordt in SOM verwerkt en de mensen van het verzuimpunt vermelden op de gele kaart 
hoe laat je je hebt gemeld. Zo voorkomen we dat leerlingen door de school zwerven. Je blijft op het 
verzuimpunt werken tot vijf minuten voor het eind van de les. Je meldt je bij de docent die je eruit 
gestuurd heeft om eventuele consequenties te bespreken. 

 
Ongeoorloofd afwezig/spijbelen 
Meldt een docent je afwezig, zonder melding van thuis, dan belt iemand van het verzuimpunt naar 
huis om te vragen naar de reden van je afwezigheid. Ben je afwezig zonder reden? Dan moeten de 
gespijbelde uren dubbel ingehaald worden. 
Bij langdurig verzuim en/of ongeoorloofd verzuim (spijbelen) of meer dan 16 uur in vier weken 
ongeoorloofd verzuim, doen wij melding bij de leerplichtambtenaar en bij DUO. Wij hanteren regels 
die gelden voor verzuim en die gelden voor de zgn. thuiszittersregistratie. 

 

Bezoek aan orthodontist 
Voor elke afspraak bij de orthodontist moet je een briefje van je ouders/verzorgers inleveren bij het 
verzuimpunt. 

 

Telefoon en computer op het verzuimpunt 
Op het verzuimpunt mag je alleen in overleg gebruikmaken van je computer. Je levert je telefoon in 
bij de verzuimmedewerker en gaat je huiswerk maken of je voorbereiden voor toetsen. Heb je geen 
boeken bij je, dan maak je gebruik van de (lees)boeken op het verzuimpunt. 



Verlof aanvragen 
Je ouders/verzorgers kunnen verlof aanvragen, bijvoorbeeld voor familieaangelegenheden, religieuze 
feestdagen of andere gewichtige omstandigheden, via e-mail naar verzuim@ksg-apeldoorn.nl. De 
aanvragen zullen door de desbetreffende teamleider of de locatiedirectie worden beoordeeld. Wij 
laten zo snel mogelijk per e-mail weten of het verlof goed- of afgekeurd is. 

 

 
Voortijdig schoolverlaten 

Leerlingen tussen de 12 en 23 jaar die hun opleiding zonder diploma verlaten, die niet doorstromen 

naar een andere onderwijssoort of opnieuw aan een opleiding beginnen, worden vsv’ers genoemd. 

Zij zijn niet in het bezit van een mbo niveau 2, havo of vwo-diploma en beschikken daarom niet over 

een startkwalificatie. Leerlingen die veel spijbelen of verzuimen hebben een grotere kans op 

voortijdig schoolverlaten. 

De KSG neemt deel aan een netwerk waarin maatregelen ter voorkoming van voortijdig 

schoolverlaten worden besproken en afspraken worden gemaakt, zodat leerlingen zoveel als 

mogelijk “startbekwaam” worden. Dit zijn veelal trajecten op maat. 

In de tabel kunt u het overzicht zien van de gegevens van de KSG. 
 

VSV CIJFERS 
(FEBRUARI 2020) 

SCHOOLJAAR 
2019-2020 

SCHOOLJAAR 
2020-2021 

 

KSG 
       

 
# LLN VSV VSV% LLN VSV VSV% 

 

ONDERBOUW VO 524 0 0 472 0 0 
 

BOVENBOUW VMBO 214 0 0 177 0 0 
 

BOVENBOUW 
HAVO/VWO 

 
461 

 
1 

 
0.22 

 
437 

 
1 

 
0,23 

 

TOTAAL 1199 1 0,08 1086 0 0 
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