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Verzuimprotocol corona
In verband met de coronamaatregelen zijn er andere regels en afspraken van toepassing met
betrekking tot verzuim en registraties. In magister houden wij dagelijks bij welke situatie van
toepassing is per leerling (zie bijlage 1).
Momenteel is er voor elke leerling een online lesprogramma gedeeld waar de leerlingen hun
schoolwerk kunnen vinden en maken. Ondanks dat de leerlingen thuis aan school moeten werken,
is er nog steeds sprake van leerplicht en is het verzuimprotocol nog steeds van toepassing. Wij
vinden het belangrijk dat de leerlingen volgens het lesprogramma onderwijs volgen, ondanks dat dit
online in plaats van ‘live’ wordt aangeboden. Mentoren kunnen dagelijks zien of het de leerlingen is
gelukt om in te loggen in de online-omgeving, of zij online beschikbaar zijn en of het werk af is
volgens planning. Docenten en mentoren zijn online beschikbaar voor het begeleiden van de lessen.
Vanaf maandag 23 maart (week 2) volgen de leerlingen het normale, volledige rooster zoals te
vinden in magister, alleen via de online-omgeving in plaats van op school. In magister wordt per
lesuur geregistreerd of het de leerling wel of niet is gelukt om online aan het werk te gaan.
Onder deze omstandigheden wordt het volgende verwacht van ouders en leerlingen:
Als de leerlingen ziek zijn (zowel Corona als andere ziektes), worden zij zoals gebruikelijk telefonisch
ziekgemeld door een ouder/verzorger, dit kan via het bandje (030-2076299). Ook als er andere
redenen zijn waarom zij niet in staat zijn het lesprogramma te volgen, worden zij op deze wijze
afgemeld voor de betreffende uren of dagen. Als een leerling klachten heeft maar nog wel in staat is
enig schoolwerk te verrichten, wordt er verwacht dat de leerling via Teams met de mentor afspraken
maakt welk deel van het programma wél gevolgd wordt.

Aanpassing in verzuim vormen i.v.m. corona
Naast de gebruikelijke vormen van geoorloofd verzuim en de wijze waarop normaalgesproken
daarmee wordt omgegaan, geldt ook het volgende:

1. Corona Preventie

De leerling is thuis vanwege de beslissing vanuit de overheid om de scholen te sluiten. De
leerling volgt online het lesprogramma volgens het rooster in magister, onder leiding van de
mentor. Het contact met de docenten en mentor vindt plaats via teams of magister.me.

2. Corona klachten

Zodra er sprake is van corona-klachten kan dit uiteraard invloed hebben op de mogelijkheden
van het volgen van het online lesprogramma, maar er wordt wel verwacht dat er dagelijks
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inzet wordt getoond om het online lesprogramma te volgen. Belangrijk is dat hierover contact
is met de mentor want als door deze klachten de leerling niet in staat is thuis aan school te
kunnen werken wordt de registratie veranderd in ziek.
3. Ziek zijn
-Als een leerling 3 dagen achtereenvolgens ziek is, neemt de mentor contact op met de
ouders/ verzorgers. In dit gesprek informeert de mentor hoe het gaat met de leerling en wordt
afgesproken wanneer de leerling weer deel kan nemen aan het online lesprogramma.
-Als de afgesproken termijn verlopen is en de leerling heeft nog niet deelgenomen aan het
online lesprogramma, neemt de mentor opnieuw contact op met de ouders/ verzorgers. Zijn
er zorgen over de leerling, dan informeert de mentor de betrokken orthopedagoog en andere
betrokkenen. Telefonisch, via de mail en/of via videobellen in Teams worden er afspraken
gemaakt.

4. Medische afspraak

-Als een leerling een medische afspraak heeft wordt dit in magister geregistreerd. Na de
medische afspraak neemt de mentor contact op met ouders/verzorgers om te bespreken wat
de stand van zaken is. Er wordt gezamenlijk afgesproken wanneer de leerling weer deel kan
nemen aan het online lesprogramma.
-Als de afgesproken termijn verlopen is en de leerling heeft nog niet deelgenomen aan het
online lesprogramma, neemt de mentor opnieuw contact op met de ouders/verzorgers. Zijn
er zorgen over de leerling, dan informeert de mentor de betrokken orthopedagoog en andere
betrokkenen. Telefonisch, via de mail en/of via videobellen met Teams worden er afspraken
gemaakt.

5. Niet aanwezig in Nederland in verband met corona maatregelen

-Als een leerling niet in Nederland is, omdat er geen mogelijkheid is om terug te keren,
worden er afspraken met de mentor en ouders/verzorgers of de leerling gemaakt om op
afstand het online lesprogramma te volgen. Is dit niet mogelijk wordt er dagelijks contact
gelegd door de mentor om te monitoren vanaf welke datum dit wel mogelijk is.

6. In detentie ten tijde van corona maatregelen

-Als een leerling in detentie zit ten tijde van de corona maatregelen wordt er wekelijks contact
gelegd door de mentor met de omgeving waar de leerling zich begeeft om afspraken te
maken of de leerling onderwijsaanbod krijgt.

Zolang de scholen gesloten zijn vanwege het Corona-virus is in de onderstaande gevallen sprake
van ongeoorloofd verzuim:

1. Spijbelen

Als er niet is ingelogd in de online-omgeving en er bij school niet duidelijk is wat de reden
hiervan is, wordt de leerling geregistreerd in magister als spijbelen.

2. Te laat komen

Als de leerlingen zich niet aan het begin van het lesuur bij de mentor melden in de online les,
hebben zij nog 20 minuten de tijd om zich opnieuw aan te melden. Gedurende deze tijd
worden zij als ‘te laat’ geregistreerd. Na deze 20 minuten wordt het lesuur geregistreerd als
‘spijbelen’
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Verzuimprotocol corona: Bijlage 1
Registratie stand van zaken:
CP = Leerling is thuis door aanwijzing van de overheid en volgt online programma
CK = Corona Klachten (verkouden, keelpijn, hoesten, hoofdpijn)
C = Corona getest positief
C - = Stage/werk vervalt door corona
C+ = Stage/werk wel ondanks corona
GC = Geen contact
DV = Dagopvang vanwege vitaal beroep ouders
DD = Dagopvang nodig, omdat er geen dagbesteding is
Registratie verzuim geoorloofd (aanvullend op reeds bestaande registraties):
CB = Corona in buitenland (indien je het land niet uitkomt)
CJ = Corona Justitie (in justitie tijdens Corona periode)
CZ = Corona ziek
Z = Ziek vanwege andere ziekte dan Corona
Registratie verzuim ongeoorloofd (aanvullend op reeds bestaande registraties):
CT = Te laat
CS = Spijbelen
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