
    
         

 
 
 

Mavo Doorn en leerlingen die “te laat” komen  
 
Van onze leerlingen wordt verwacht dat zij er voor zorgen dat zij op tijd in de les zijn. Het kan 
gebeuren dat een leerling één of meerdere keren ongeoorloofd te laat komt. Ongeoorloofd te laat 
komen wordt door de leerplichtambtenaar gezien als ongeoorloofd verzuim. Om die reden hebben wij 
een regelement opgesteld. 
 

 Een leerling die te laat komt gaat z.s.m. naar de les en wordt vervolgens door de docent in 
Magister als te laat geregistreerd. 

 

 Wanneer een leerling meent dat hij/zij een geldige reden heeft voor het te laat komen, meldt 
hij zich later op diezelfde dag bij mevr. Hoogendam. Zij bepaalt of de reden van het niet tijdig 
aanwezig geldig is of niet en verandert de te-laat-melding (TL) in Magister evt. in TG (te laat 
geoorloofd). 

 

 De volgende maatregelen worden n.a.v. het ongeoorloofd te laat zijn genomen. 
 

Aantal keer ongeoorloofd 

te laat 

Gevolg 

1e en 2e x Wordt genoteerd in magister, geen sanctie 

3e x Om 08:00 uur melden bij verzuimcoördinator 

4e en 5e x  Wordt genoteerd in magister, geen sanctie 

6e x Twee keer melden om 08:00 uur bij verzuimcoördinator 

7e en 8e x Wordt genoteerd in magister, geen sanctie 

9e x Drie keer melden om 08:00 uur bij verzuimcoördinator 

Melding door teamleider bij de leerplichtambtenaar* 

 

*Na de negende keer beginnen de sancties weer bij de eerste stap. 
 

 Een leerling die het oneens is met de beslissing van mevr. Hoogendam over het al of niet 
geoorloofd zijn van het te laat komen, kan contact opnemen met de mentor of teamleider. 

 

 De leerplichtambtenaar beschouwt het ongeoorloofd te laat in de les komen ook als 
schoolverzuim. Om die reden is afgesproken dat school een leerling, die voor de negende 
keer in een schooljaar te laat komt, meldt bij de leerplichtambtenaar. Deze neemt vervolgens 
contact op met ouder(s) en leerling. Ook bij de twaalfde en zestiende keer in een schooljaar 
meldt de school het te laat komen bij de leerplichtambtenaar 
 

 Mocht de leerling zich niet volgens afspraak hebben gemeld wordt de leerling diezelfde 
middag om 14.15 of 14.55 uur (zie ELO) bij mevrouw Hoogendam verwacht om de tijd dubbel 
in te halen 
 

 


