TE LAAT KOMEN
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VOORWAARDEN
We hebben als team de gezamenlijke plicht om ouders te wijzen op het te laat brengen van
kinderen of om kinderen te wijzen op het te laat komen in de klas. We maken binnen het
team geen onderscheid in de uitvoering van onderstaande regels.
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AFSPRAKEN
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Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen de klas in.
Om 8.30 uur zijn de klasdeuren in principe dicht. Kinderen en ouders die te laat komen
worden niet aangesproken door directie, maar in de klas door de groepsleerkrachten.
Het onderstaande protocol geeft aan wanneer de directie dit zal doen.
Leerkrachten noteren consequent in ParnasSys het te laat komen van kinderen. Om
verwarring te voorkomen onder het kopje ongeoorloofd verzuim.
Het te laat komen wordt door alle leerkrachten consequent bijgehouden.
Er wordt geen onderscheid gemaakt in wie er om welke reden te laat komt. Er wordt ook
geen onderscheid gemaakt in de tijd dat iemand te laat is gekomen.
De directie krijgt van de administratie 1x per maand alle lijsten van ongeoorloofde
afwezigheid.

ACTIES NAAR KINDEREN EN HUN OUDERS








Ouders van kinderen uit de groepen 1 t/m 8 worden door leerkrachten uitgenodigd voor
een gesprek wanneer kinderen frequent te laat komen. De leerkracht bepaalt zelf vanuit
zijn/haar professionaliteit wanneer de ouders worden uitgenodigd. Leerkrachten maken
verslag van de gesprekken in ParnasSys.
Wanneer in de praktijk blijkt dat het gesprek met de ouders geen resultaat heeft, wordt de
directie door de leerkracht op de hoogte gesteld.
De ouders worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek. De procedure wordt
aan de ouders door de directie uitgelegd.
Ouders krijgen als hun kind daarna frequent te laat blijft komen van de directie een brief.
Ook hier is afgesproken dat de leerkracht vanuit zijn/haar professionele benadering zelf
inschat wanneer de administratie moet worden ingeseind. In de brief wordt de procedure
uitgelegd.
Als de gesprekken en de brief geen effect hebben, volgt een melding aan de leerplichtambtenaar. Dat wil zeggen dat de ouders een oproep krijgen van de leerplichtambtenaar.
De school heeft telefonisch contact met de leerplichtambtenaar over de ‘aanpak’ van het
betreffende gezin. Het initiatief hiervoor ligt bij de directie.
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