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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hierbij willen wij u informeren over het protocol met betrekking tot het ziekmelden en weer 
hersteld melden en het aanvragen van verlof van uw zoon/dochter. 
 
Een leerling ziek afmelden dient vòòr aanvang van de lessen per e-mail of telefonisch te 
gebeuren. Het is in ieders belang dat dit tijdig en zorgvuldig gebeurd.  
E-mail  : absentie@celeanum.nl 
Telefoon : 038 – 455 28 20 
 
Wanneer een leerling ’s morgens ziek gemeld wordt, zal deze melding zonder tegenbericht de 
volgende dag(en) worden overgenomen en blijft de leerling dus op “ziek” staan. Pas wanneer 
de leerling door middel van een e-mail of briefje “beter” gemeld wordt, passen wij dit aan in 
Magister. Onze voorkeur heeft een herstelmelding per e-mail, omdat in de praktijk blijkt dat 
leerlingen vergeten het briefje in te leveren bij de receptie. 
 
Na een lesvrije periode langer dan een standaard weekend (bijvoorbeeld Pasen en Pinksteren 
of een vakantie) en de eerste dag van de toetsweek zal de ziekmelding niet automatisch worden 
doorgezet en zal een eventuele ziekmelding opnieuw gedaan moeten worden. 
 
Ziek naar huis tijdens een schooldag 
1. Leerling aan de Zoom meldt zich bij de heer M. Verwer, pedagogisch medewerker/claviger. 

Indien de heer Verwer niet aanwezig/verhinderd is, dan melden bij de 
receptie/administratie. Leerling aan de Westerlaan meldt zich bij de claviger.  

2. Met de telefoon van school wordt naar een ouder/verzorger gebeld om toestemming te 
vragen om naar huis te gaan. Het is niet toegestaan om met de eigen mobiele telefoon te 
bellen of een berichtje te sturen. 

3. Ouder/verzorger belt naar school nadat de leerling thuis aangekomen is, zodat op school 
bekend is dat de leerling veilig aangekomen is. 

4. Is de leerling de volgende dag nog ziek, dan mailen of bellen naar school voor de ziekmelding. 
Is de leerling de volgende dag hersteld, dan een e-mail sturen of briefje mee voor de uren 
dat de leerling ziek thuis is geweest. 

 
Verlofaanvraag 
Op absentie@celeanum.nl kunt u naast ziek- en herstelmeldingen ook andere meldingen 
omtrent verzuim en verlof doorgeven. 
 
Bereikbaarheid ouders 
Ook willen wij bij deze het belang van bereikbaarheid onder de aandacht brengen. Als een 
leerling onbekend afwezig is zullen wij proberen te achterhalen wat de oorzaak van deze 
afwezigheid is. De eerste stap hierin is doorgaans het bellen van ouder(s)/verzorger(s) op de bij 
ons bekende telefoonnummers. Mocht het zijn dat een telefoonnummer bij u gewijzigd is, dan 
horen wij dat graag van u. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dhr. M. Verwer 
Pedagogisch medewerker 
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