
 

        Utrecht, 6 september 2022 
 

 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Hopelijk hebben jullie een fijne zomer gehad. Het schooljaar is weer gestart en ik zou graag 
even weergeven welke afspraken er zijn omtrent te laat komen, ziekte, verlof en 
ongeoorloofde absenties.  
 
Te laat 
Als je te laat komt, moet je je de volgende dag om 08.30 uur melden bij de conciërge. Bij 
regelmatig te laat komen, zul je opgeroepen worden door mij.  
 
Nadat de docent een ‘te laat’-melding in magister heeft gezet, verschijnt er automatisch een 
oproep voor de volgende dag om 8.30 uur in je rooster.  
 
Ziekte 
Als je door ziekte niet naar school kunt komen, dan moeten je ouders dit ’s ochtends tussen 
08.00 en 08.30 uur via de Magister-app melden. Dit kan alleen voor de hele dag en is niet 
bedoeld voor tandarts/huisarts afspraken etc.  
 
 

 
 
Je ouders kunnen je eventueel ook ziek melden per mail: absentie@usgym.nl. Dat geldt voor 
iedere dag dat je ziek bent.  
 
Afspraken met de huisarts, de orthodontist en ook rijlessen etc. moeten buiten schooltijd 
worden gemaakt. Als dit echt niet kan, laat je ouders dit dan tenminste één dag van te voren 
per mail (absentie@usgym.nl) doorgeven. Als je door zo’n afspraak een toets mist, dan neem je 
tijdig contact met je docent op om de toets in te halen. 

Wanneer je gedurende de dag ziek naar huis gaat, meld je je bij jouw conrector. Als de 
conrector akkoord is met jouw vertrek, dan bel je eerst met je ouders. Zit je in de onderbouw? 
Dan moet een van je ouders instemmen met het zelfstandig naar huis gaan. Als deze 
instemming er niet is, moet je op school blijven. Oudere leerlingen reizen op eigen 
verantwoordelijkheid naar huis. Als je naar huis reist vanwege ziekte, bel je na aankomst de 
school om te melden dat je veilig bent aangekomen. 
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Verlof 
Verlof dient minstens een week van tevoren, via een daarvoor bestemd formulier, door je 
ouders te worden aangevraagd bij de conrector van jouw afdeling. Dit formulier 'bijzonder 
verlof' staat als download op de site van het USG onder Praktische informatie – Regelingen en 
protocollen. 
 
Ongeoorloofd verzuim 
Een absentie wordt na twee weken als definitief ongeoorloofd aangezien. In dat geval word je 
door mij opgeroepen om het gemiste lesuur dubbel in te halen. Dit inhalen van gemiste lessen 
gebeurt vóór je eerste of na je laatste lesuren. Dit kan nooit in tussenuren.  
 
Verder zijn er terugkomdagen die op verschillende momenten in het schooljaar worden 
georganiseerd. Wanneer je daarvoor opgeroepen wordt, zullen ook je ouders hierover 
geïnformeerd worden. Je bent verplicht bij het inhaalmoment aanwezig te zijn. 
 
Bij meerdere malen plegen van ongeoorloofd verzuim volgt een gesprek met de conrector 
(eventueel met ouders) en wordt bepaald of een melding van ongeoorloofd verzuim bij de 
leerplichtambtenaar zal worden gedaan. 

Leerlingen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, kunnen zichzelf absent melden. Let op: bij 
misbruik kan hiervan worden afgeweken.  

Hopelijk is alles duidelijk. Mochten er nog vragen zijn, dan kun je via Magister een bericht 
sturen of mailen naar absentie@usgym.nl.  

Een goed en mooi schooljaar toegewenst! 

 

Met vriendelijke groet, 

Lieke Ploegmakers 
Absentiecoördinator 
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