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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij willen wij u informeren over hoe te handelen bij het ziek en weer beter melden van een
leerling van het Gymnasium Celeanum.
Op absentie@celeanum.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 telefonisch of bij voorkeur per e-mail
te gebeuren. Het is in ieders belang dat dit tijdig en zorgvuldig gebeurt. Bij het ziekmelden per
e-mail verzoeken wij u het e-mailadres te gebruiken dat in Magister als het
e-mailadres van de ouder/verzorger staat vermeld.
 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.
 Na elk (lang)weekend, een vakantie en bij aanvang van een toetsweek zal de ziekmelding niet
automatisch worden doorgezet en 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 wordt deze melding ook niet
doorgezet. De leerling zal dan dus, zonder tegenbericht, de volgende dag gewoon op school
verwacht worden.
Betermelding
Pas wanneer de leerling door middel van een briefje van de ouders/verzorgers of een e-mail op het emailadres: absentie@celeanum.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.
Blessures
Een leerling die de lessen LO niet kan volgen, bijvoorbeeld als gevolg van een blessure, dient dit te
melden aan de docent LO. 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.
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Bereikbaarheid ouders/verzorgers
Ook willen wij bij deze nogmaals het belang van bereikbaarheid onder de aandacht brengen. Als een
leerling onbekend afwezig is 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,
Dhr. M. Verwer
pedagogisch medewerker
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