
 

 

 

Overzicht van afspraken met betrekking tot te laat komen in de les 

De docent noteert voor iedere les in Magister wie er te laat was of wie er eventueel 

uit de les is verwijderd. 

Consequenties zijn voor de leerling 

Aantal Te 
Laat (TL) 

Actie Onderwijsassistent Actie mentor 

3 x TL Nakomen: 1 lesuur Oplossingsgericht gesprek met 
de leerling 

6 x TL Nakomen: 2 lesuren 
Brief versturen naar ouders 
betreffende de komende 
procedure 
 

Telefoontje naar ouders om te 
informeren en overleggen voor 
aanpak 

9 x TL Nakomen: 3 lesuren 
Melden bij zorgcoördinator voor 
melding bij leerplicht 
Afschrift van melding naar 
ouders 
 

Ouders uitnodigen voor gesprek 
leerling / ouders / mentor / 
teamleider 
 

 

Vanaf nu worden er de stappen gevolgd zoals die zijn gecommuniceerd door 

de leerplicht 

12 x TL Nakomen: 3 lesuren,  
Melden bij zorgcoördinator voor 
melding bij leerplicht 
Afschrift van melding naar 
ouders 

Afspraken controleren die 
gemaakt zijn door leerplicht en 
ouders 

13 x TL e.v. Nakomen: 1 uur per te laat 
komen 

 

15 x TL Melden bij zorgcoördinator voor 
melding bij leerplicht 
Afschrift van melding naar 
ouders 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uit de les verwijderd worden 

 Wanneer een leerling uit de les gestuurd wordt, haalt hij/zij een brief op bij de 

receptie 

 De leerling vult het formulier in het OLC in en gaat vervolgens rustig, alleen 

aan het werk 

 In de laatste minuten van de les gaat de leerling terug naar de docent. De 

docent vult het formulier op de achterkant in en brengt daarna het formulier 

naar de onderwijsassistent. Eventuele consequenties voor de leerling neemt 

de docent direct door met de leerling. 

 De onderwijsassistenten houden de mentoren en de teamleiding wekelijks op 

de hoogte van verwijderingen. Teamleider informeert zichzelf regelmatig 

betreffende de stand van zaken. 

 De formulieren worden in het OLC bewaard. 

Verwijdering 
(VW) 

Actie Teamleider Actie mentor. 

3 x VW Gesprek leerling  
Brief versturen naar ouders 
betreffende de komende 
procedure 

Gesprek leerling / 
oplossingsgerichte afspraken 
maken afspraken / ouders 
bellen  

 

5 x VW Eén dag schorsing intern 
 

Ouders uitnodigen voor gesprek 
leerling / ouders / mentor / 
teamleider 
Aanmelden voor ZAT 
 

7 x VW Overleg met zorgcoördinator 
voor passend traject 

 

 

 Als een leerling weigert de les te verlaten en opgehaald wordt door de 

teamleiding dan worden ouders uitgenodigd om het gedrag te bespreken                     

 Afspraken hanteren we consequent 

 De mentor begeleidt en ondersteunt de leerling. Bij opvallend gedrag neemt 

de mentor snel contact op met ouders. De mentor noteert in Magister het 

contact en eventuele afspraken. 

 

 

 

 



 

Spijbelen 

 Een leerling spijbelt als hij of zij zonder (geldige) reden 

afwezig is, of de reden achteraf meldt. 

Spijbelen 
(SP) 

Actie Onderwijsassistent Actie mentor 

1 x SP Tijd dubbel inhalen 
Informeren zorgcoördinator 
voor melding bij leerplicht 
 

Telefoontje naar ouders om te 
informeren  

2 x SP Tijd dubbel inhalen 
Informeren zorgcoördinator 
voor melding bij leerplicht 
 

Telefoontje naar ouders om te 
informeren en overleggen voor 
aanpak 

 

3 x SP Informeren zorgcoördinator 
voor melding bij leerplicht 

Ouders uitnodigen voor gesprek 
leerling / ouders / mentor / 
teamleider 
Aanmelden voor ZAT 
 

 

Afwezigheid vanwege ziekte 

 Wanneer een leerling regelmatig afwezig is vanwege ziekte, zullen wij hiervan 

een melding doen bij leerplicht, in het kader van ‘Ziekte als signaal’. De 

precieze uitwerking van ziekte als signaal staat in ons verzuimprotocol 

 

Misbruik mobiele telefoon 

 

Afpakken: Actie OA Actie mentor 

1 x afgepakt Zelfde dag 16.00 uur 
terug/noteren in Magister 

 

2 x afgepakt Zelfde dag 16.00 uur 
terug/noteren in Magister 

 

3 x afgepakt  Telefoontje naar ouders 
om te informeren en 
overleggen voor aanpak 
(bijvoorbeeld een week 
voor 1e lesuur inleveren 
en na laatste lesuur 
ophalen) 

 

  



 

Hernieuwde regeling buspassen 

Op het Thomas a Kempis College bestaat de mogelijkheid om, 

wanneer je met het openbaar vervoer naar school komt, een buspas 

te vragen.  

De buspas mag je onder bepaalde voorwaarden gebruiken. Deze voorwaarden zijn: 

Eerder de les verlaten: 

1. Wanneer je één keer per uur de mogelijkheid om met het openbaar vervoer 
naar huis te gaan, mag je tijdens het 8e of 9e lesuur (Schuurmanstraat)  of 12e 
of 13e lesuur (Nooterhof) maximaal 10 minuten eerder de les verlaten.  

2. Wanneer je de mogelijkheid om vaker dan één keer per uur met het openbaar 
vervoer te gaan, dan mag je alleen tijdens het 9e lesuur (Schuurmanstraat) of 
13e lesuur (Nooterhof) maximaal 10 minuten eerder de les verlaten. 

 

Later de les binnenkomen 

3. Wanneer je ’s ochtends één keer per uur de mogelijkheid hebt om met het 
openbaar vervoer naar school te komen, mag je het 1e lesuur maximaal 10 
minuten later de les binnenkomen. 

 

 

 

 


