
 

 

Zwolle, november 2019 
 
 

Betreft:  Absentie melden 
 
 
 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Het was tot nu toe gebruikelijk op het Meander College dat leerlingen telefonisch absent gemeld 
werden. Zoals u in de Nieuwsbrief heeft kunnen lezen, vragen wij uw medewerking voor de nieuwe 
werkwijze die met ingang van 1 november 2019 is ingegaan. In deze brief leggen wij de procedure uit. 
  
Op absentie@meandercollege.nl verzoeken wij u ziekmeldingen, betermeldingen maar ook andere 
meldingen omtrent verzuim en/of verlof door te geven.   
  
Ziekmelding 

 Een leerling ziek melden dient voor aanvang van de lessen bij voorkeur per e-mail te 
gebeuren. Het is in ieders belang dat dit tijdig en zorgvuldig gebeurt. Indien contact per mail 
niet kan of niet wenselijk is, kan de melding telefonisch worden doorgegeven (088-8507770). 
Bij het ziekmelden per e-mail verzoeken wij u uw e-mailadres te gebruiken zoals het in 
Magister bij ons bekend is.   

  

 Wanneer een leerling ’s morgens ziek gemeld wordt, dan zal er bij het 1e uur ZS (Ziek als 
Signaal) komen te staan, en vervolgens een rode A bij de rest van de lesuren die dag. Deze 
melding blijft staan totdat de leerling beter is gemeld, ook indien het meerdere dagen betreft. 
De ziekmelding hoeft niet dagelijks herhaald te worden. 
Als de leerling absent staat gemeld en er is geen contact geweest met school, dan zal de 
conciërge telefonisch contact opnemen in de loop van het 2e uur. 

  

 Na elk (lang) weekend, een vakantie en bij aanvang van een toetsweek zal een eventuele 
ziekmelding opnieuw gedaan moeten worden. Tijdens toetsweken dient elke dag een nieuwe 
melding gedaan te worden.  

  

 Als een leerling in de loop van een lesdag ziek naar huis gaat, dan wordt er een ZH (Ziek naar 
Huis) bij het betreffende uur vermeld.  

  
Betermelding 
Voor betermelding wordt de Verlofkaart/Absentiekaart gebruikt die op de site staat. Dit formulier 
graag ingevuld in laten leveren bij de conciërge. Daar ligt ook een stapeltje papieren exemplaren. 
Pas wanneer de leerling door middel van de Verlofkaart/Absentiekaart van de ouders/verzorgers of 
een e-mail op het emailadres: absentie@meandercollege.nl “beter” gemeld wordt, passen wij dit aan 
in Magister.  
  
  



Orthodontist, huisarts, fysiotherapeut enz. 
Een afspraak bij de orthodontist, huisarts, fysiotherapeut of overige zaken die verzuim tot gevolg 
(kunnen) hebben, kunt u per e-mail melden. Bij deze meldingen graag de exacte lesuren vermelden 
die verzuimd zullen worden. In Magister komt een rode A te staan bij de uren van afwezigheid. 
Betrokken personeel kan de reden van afwezigheid in Magister lezen. Als het briefje van de ouders 
ontvangen is, dan wordt de A omgezet in AG (Geoorloofd Afwezig). 
Al geplande afspraken kunnen voortijds worden doorgegeven. 
  
Blessures 
Een leerling die de lessen bewegingsonderwijs niet kan volgen, bijvoorbeeld als gevolg van een 
blessure, dient dit te melden aan de docent BO. Wellicht kan de leerling toch bijdragen aan de lessen 
en zo voorkomen dat er te weinig contacturen zijn voor een beoordeling of een vervangende opdracht 
maken. Overleg hierover met de docent is noodzakelijk.   
  
Bereikbaarheid ouders/verzorgers 
Ook willen wij bij deze nogmaals het belang van bereikbaarheid onder de aandacht brengen. Als een 
leerling onbekend afwezig is, dan zullen wij alles in het werk stellen om de oorzaak van deze 
afwezigheid te achterhalen. De eerste stap hierin is doorgaans het bellen van ouder(s)/verzorger(s) op 
de bij ons bekende telefoonnummers.   
  
Wilt u er daarom voor zorgen dat de correcte telefoonnummers bij ons bekend zijn? Indien nodig kunt 
u uw telefoonnummer(s) zelf aanpassen in de Magister-app.  
  
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.  
  
 
Met vriendelijke groet, mede namens de schoolleiding, 
  
Herman Harsevoord, conciërge  
  
  
  
 

 
 
 
 

 


