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Ouders kunnen de verzuimregistratie van hun kind(eren) zelf gedeeltelijk invullen en geheel
controleren in Magister.

Absentie
Als een leerling ziek is, dienen ouder(s)/verzorger(s) dit via de persoonlijke Magisteraccount
digitaal in te voeren.
Is een leerling langer dan één dag ziek, dan dienen ouder(s)/verzorger(s) dit iedere
verzuimdag aan te geven in Magister.
Indien een leerling een gedeelte van de dag moet verzuimen vanwege een afspraak met
bijvoorbeeld de tandarts, dokter of specialist, dan dienen ouder(s)/verzorger(s) de reden van
absentie te mailen naar absentie@ggca.nl. De absentie moet zo vroeg mogelijk gemeld
worden, maar in ieder geval voorafgaand aan de absentie.
Graag altijd duidelijk naam van het kind en klas vermelden, het tijdstip van de afspraak en
tijdstip van de terugkomst op school van het kind.
Alle leerlingen die gedurende de schooldag ziek worden, moeten zich afmelden bij de
receptie. Bij afwezigheid van de receptionist(e) meldt de leerling zich af bij de
leerlingcoördinator. Voor leerlingen tot 18 jaar wordt hiervoor altijd telefonisch
toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s).

Ongeoorloofd verzuim/Spijbelen
Als een leerling spijbelt dan wordt de leerling hier op aangesproken door de
leerlingcoördinator en moet hij/zij op vrijdagmiddag nablijven.
Er is sprake van ongeoorloofd verzuim (spijbelen) als een leerling absent is zonder melding
van de ouder(s)/verzorger(s). Is een leerling regelmatig absent zonder melding, dan is de
school verplicht hiervan melding te maken bij leerplicht.
Leerlingen van 18 jaar en ouder zijn niet meer leerplichtig, maar kiezen er zelf voor
onderwijs te volgen op het GGCA. Dat betekent dat zij zich houden aan de huisregels waarin
hun aanwezigheid in de lessen opgenomen is. Bij overtreding van de regels wordt een passende
sanctie opgelegd door de teamleider. Frequente overtreding van de huisregels betekent verzwaring
van de sanctie. Als er sprake is van frequent ziekteverzuim bij leerlingen van 18 jaar en ouder

kan de schoolarts ingeschakeld worden.
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Verzuim tijdens SE-weken
Leerlingen die in een eindexamenklas zitten (10 vmbo-t, 11 Havo en 12 Ithaka en vwo)
verwijzen wij naar artikel 8 (verzuim en te laat komen) van het examenregelement, te vinden
op onze website.

Te laat komen
Te laat komen is een vorm van ongeoorloofd verzuim. Leerlingen die te laat komen melden
zich bij de receptie. De receptioniste schat in of het te laat komen gegrond is. Leerlingen die
een gegronde reden hebben moeten een briefje van ouder(s)/verzorger(s) afgeven bij de
receptie of ouder(s)/verzorger(s) kunnen de reden mailen naar absentie@ggca.nl. Leerlingen
die zonder reden te laat komen moeten zich de volgende schooldag om 8.00 uur melden. Als
leerlingen meer dan 20 minuten te laat zijn, wordt dit gezien als spijbelen en is de sanctie
nablijven op vrijdagmiddag. Komt een leerling vaak te laat dan is de school verplicht hiervan
melding te maken bij leerplicht.

Bijzonder verlof
Is er een reden waarom leerlingen niet op school kunnen zijn, bijvoorbeeld een trouwerij, of
begrafenis of speciaal verlof buiten de reguliere vakantiedagen, dan kan de receptie een
aan raagformulier buitenge oon bij onder erlof afge en. Dit formulier is ook te
downloaden via de website. Ouder(s)/verzorger(s) vullen dit formulier volledig in. Het
ingevulde en ondertekende formulier moet worden ingeleverd bij de receptie. De rector
verleent op basis van de door de ouder(s)/verzorger(s) ingevulde gegevens wel of geen
verlof. Leerlingen die extra verlof toegekend hebben gekregen zijn zelf verantwoordelijk
voor het inhalen van gemist werk. De regels voor verlof buiten de schoolvakanties kunt u
vinden op: www.amsterdam.nl/leerplicht.

Ziekteverzuim
Als een leerling veelvuldig ziek is wordt door de school contact opgenomen met zijn/haar
ouder(s)/verzorger(s) en kan de schoolarts worden ingeschakeld.

Absentiecodes in Magister
Hieronder de verklaringen van de afkortingen van onze absentiecodes in Magister:
AM
AZ
BV
DF
DH
DO
DT
IB
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Absent met melding
Absent zonder melding
Bijzonder verlof
Absent fysiotherapeut
Absent huisarts
Absent orthodontist
Absent tandarts
Interne begeleiding

S
SG
T
TG
TM
U
Z
ZH

=
=
=
=
=
=
=
=

Spijbelen
Spijbelen gemeld
Te laat
Te laat gemeld
Te laat met melding
Uitgestuurd
Ziek
Ziek naar huis

