TE LAAT KOMEN? LIEVER NIET!
We willen graag dat onze leerlingen op tijd in de klas zitten. We
vragen op dit punt ook de medewerking van ouders. We zijn
verplicht om leerlingen die vaker te laat komen te melden bij
Leerplicht. Leerplicht ziet te laat komen overigens als spijbelen.
Het is sowieso heel vervelend als leerlingen te laat komen,
omdat het de les verstoort. We letten er dus streng op.
Kom op tijd dan voorkom je problemen!
Dit staat je te wachten als je je niet aan de afspraak om op tijd te komen
houdt:
Als je te laat komt haal je altijd meteen bij binnenkomst een briefje bij de
conciërges.
Vanaf 3x te laat is de maatregel dat je je de eerstvolgende drie dagen om 7.30
uur meldt. Als je later begint dan het 1e uur dan meld je je 30 minuten voor het
begin van je eerste les. De conciërge meldt dit direct bij het overhandigen van
het te-laatbriefje.
3 x te laat

 3 ochtenden melden

4 of 5 x te laat

 de eerstvolgende ochtend 1x melden

6 x te laat

 5 ochtenden melden en er gaat een brief naar huis. De
mentor en afdelingsleider worden geïnformeerd. Ook krijg je
een aantekening in Magister.

7 of 8 x te laat

 de eerstvolgende ochtend 1x melden

9 x te laat

 5 ochtenden melden. Er wordt een melding bij leerplicht
gedaan en er gaat een brief naar huis. De mentor en
afdelingsleider worden geïnformeerd. Ook krijg je een
aantekening in Magister.

10 of 11 x te laat  elke volgende ochtend melden
12 x te laat

 herhalen melding zoals bij 9x.
Mogelijk volgt er een Haltstraf.

Als je meer dan 25 minuten te laat in de les verschijnt wordt dit gerekend als
een uur absent en dien je twee uur na te komen.

Ben je te laat als je je een ochtend moet melden, dan moet je diezelfde
middag een lesuur nablijven.

