
Bijlage leerlingenstatuut, september 2020 

Overzicht van de 3-6-9- regels  
 

Te laat  

 
Wat gebeurt Wat te doen Door wie 

Leerling te laat Te laat briefje halen bij receptie. Leerling 

Leerling briefje gehaald Hele school:  

Bij minder dan 20 min. te 

laat (ongeoorloofd) 1 uur terugkomen, 

afspraak wordt gemaakt met receptie 

Bij meer dan 20 min. te laat (ongeoorloofd) 

zie spijbelprocedure. 

Bovenbouw havo/vwo 

Mocht er roostertechnisch geen enkel 7e of 8e 

uur beschikbaar zijn, dan zal er in overleg met 

de leercoördinator een andere afspraak 

gemaakt worden. 

Leerlingcoördinator –  

Opvang in 142 (7e of 8e uur) 

 

 

 

 

 

Leerling/receptie 

3-6-9 regel Aantal telaat-situaties wordt bijgehouden  Verzuimmedewerker/leerlingcoördinator 

3 keer te laat Mentor neemt contact op met ouders Mentor 

6 keer te laat Ouders worden uitgenodigd voor gesprek Leerlingcoördinator 

9 keer te laat Gesprek met teamleider en in principe 

interne schorsing/melden leerplicht 

Teamleider 
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Telefoon ingenomen  

 
Wat gebeurt Wat te doen Door wie 

Telefoon wordt ingenomen door docent 

wegens ongeoorloofd gebruik in de les 

Docent brengt telefoon naar 142  Docent 

 Telefoon mag worden opgehaald na 16:05 

uur 

Leerlingcoördinator/leerling 

 Gesprek met leerling over situatie met 

verslag in logboek 

Leerlingcoördinator 

2e keer telefoon ingenomen (binnen een 

maand) 

Telefonisch overleg met ouders  Leerlingcoördinator 

3e keer telefoon ingenomen (binnen een 

maand) 

Uitnodigen ouders op school Leerlingcoördinator/teamleider 

Geen verbetering In principe interne schorsing Teamleider 

 

 

Spijbelen 
 

Wat gebeurt Wat te doen Door wie 

Ongeoorloofd verzuim Gesprek leerling en leerlingcoördinator, 

eventueel een maatregel (en inhalen gemiste 

lestijd) 

Leerlingcoördinator 

3-6-9 regel Aantal ongeoorloofd verzuim wordt 

bijgehouden  

Verzuimmedewerker/leerlingcoördinator 

3 keer ongeoorloofd verzuim Ouders worden uitgenodigd voor gesprek  Leerlingcoördinator 

6 keer ongeoorloofd verzuim In principe interne schorsing Teamleider 

9 keer ongeoorloofd verzuim In principe externe schorsing en melding 

leerplicht 

Teamleider 
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Les uitgestuurd 

 

Ziek naar huis 

 
 

Wat gebeurt Wat te doen Door wie 

Leerling wil ziek naar huis Leerling meldt zich in 142 Leerling 

Leerlingcoördinator neemt contact op met 

ouders 

Controleert op proefwerken/ziekteverzuim en 

overlegt met ouders over ziekmelding 

Leerlingcoördinator 

Leerlingcoördinator en ouders akkoord met 

ziekmelding 

Ziekmelding verwerken in magister Leerlingcoördinator 

Leerling volgende dag nog ziek Ziekmelding telefonisch of per mail naar de 

receptie (bij iedere ziekdag) 

Ouders van leerling 

Ziekmelding ontbreekt Zie spijbelprocedure (afwezig zonder 

bekende reden) 

 

Wat gebeurt Wat te doen Wie 

Leerling is de les uitgestuurd   Melden in 142 met tas/schoolspullen Bij leerlingcoördinator (LLC) 

Leerling bespreekt situatie met LLC Leerling vult uitstuurbrief verder in Actie Leerling 

Leerling neemt plaats in 142 Leerling gaat aan het werk voor dat vak/ 

leerlingcoördinator begeleidt 

Actie Leerling 

Leerling gaat 5 minuten voor eind van les 

terug naar docent 

Leerling bespreekt situatie met docent 

(afspraken worden in magister gezet) 

Docent/leerling 

3-6-9 regel Aantal uitstuursituaties wordt bijgehouden De 

code UK – uitgestuurd – wordt elke keer 

ingevoerd in Magister door LLC. 

Verzuimmedewerker/LLC 

3 uitstuurbrieven Mentor neemt contact op met ouders Mentor 

6 uitstuurbrieven Ouders worden uitgenodigd voor gesprek Leerlingcoördinator 

9 uitstuurbrieven Gesprek met teamleider en in principe 

intern schorsen 

Teamleider 


