Protocol Lessen volgen en regels
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Te laat/ongeoorloofd/verlof:
Net als u vinden wij het belangrijk dat de leerlingen alle lessen volgen, zodat ze hun loopbaan op het
Floracollege goed kunnen volbrengen. Om dat te stroomlijnen zijn er uiteraard regels. Hieronder een
korte samenvatting van een aantal regels.
Ziek melden:
De ouder(s)/verzorger(s) melden de leerling zelf telefonisch ziek bij de receptie. Als de leerling beter
is, meldt hij/zij zich bij de receptie met een briefje.
In verband met de wet- en regelgeving omtrent verzuim, moeten wij van leerplicht in principe een
leerling melden als er vier of meer ziekmeldingen zijn in een bepaalde periode. In de meeste
gevallen wordt dan de jeugdarts (schoolarts) ingeschakeld om de belastbaarheid te bepalen.
Te laat:
Een leerling die te laat komt aan het begin van de dag (zijn/haar eerste uur) wordt op L gezet.
Verslapen geldt ook als te laat (of soms zelfs als ongeoorloofd als de leerling (bijna) een heel uur
mist). Het protocol is:
3 maal te laat: één keer melden om 7.45 uur
6 maal te laat: drie keer melden om 7.45 uur
9 maal te laat: melding naar leerplicht; zij bepaalt of u opgeroepen wordt of een officiële
waarschuwing per brief krijgt.
U krijgt van bovenstaande maatregelen altijd een mail via SOM.
Te laat, geen begin-uur:
De leerling komt tussen de lessen door te laat; dan wordt er een K ingevuld.
Protocol:
3 maal een K: één keer melden om 7.45 uur
4 maal een K: één keer melden om 7.45 uur
5 maal een K: één keer melden om 7.45 uur
6 maal een K: twee dagen een blokrooster van 8.00 tot 16.30 uur
U krijgt van bovenstaande maatregelen altijd een mail via SOM.
Let goed op: De L- en K- meldingen blijven staan, dus als er niets veranderd worden de maatregelen
strenger.
Ongeoorloofd:
Als een leerling zonder geldige reden (door u aangegeven) afwezig is, worden die uren op O
(ongeoorloofd) gezet. De mentor zal de leerling hierop aanspreken en hem/haar de betreffende
uren in laten halen. Als de ongeoorloofde uren niet ingehaald worden en/of er treedt geen
verandering op, zal de leerling gemeld worden bij leerplicht.
Verlof:
Het aanvragen van verlof is ook aan regels gebonden; een aanvraag voor buitengewoon verlof moet
uiterlijk zes weken ingediend worden. Dan heeft de school de tijd te beoordelen of het verlof
toegekend kan worden; wij mogen niet zonder meer elke aanvraag toekennen. De aanvraag moet
altijd onderbouwd worden met redenen waarom het verlof niet tijdens de reguliere vakanties kan
plaatsvinden.
Scooterexamen: Afgelopen periode zijn er veel leerlingen geweest die hun voorbereiding voor het
scooterexamen en het theorie-examen gedurende schooldagen doen. We hebben bij diverse
rijscholen gekeken en het is absoluut niet noodzakelijk om de voorbereiding voor beide examens op
één dag te moeten doen. De rij- en theorielessen worden ook gegeven laat in de middag, ’s avonds
en in het weekend.
We zullen in de toekomst géén verlof meer verlenen voor deze vorm van scooterexamen doen;
uiteraard geven wij wel verlof voor het examen zelf als dat niet anders te plannen is.
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