
Stroomschema inhaal-uur 
  

Leerling gaat 

naar het 

inhaal uur. 

Leerling 

heeft een 

toets 

gemist. 

Leerling maakt 

een afspraak 

met docent. 

Het initiatief 

hiervoor ligt 

bij de leerling! 

Docent schrijft 

de leerling in 

voor een 

inhaal uur en 

communiceert 

dit met de 

leerling. 

Het gemaakte 

inhaalwerk 

wordt door 

surveillant in de 

map terug 

gestopt. 

De map wordt 

door de 

surveillant bij 

de receptie 

ingeleverd. 

De receptie (of coördinator 

verzuim als het om een 2e 

inhaalmoment gaat) stopt 

het gemaakte werk in het 

postvakje van de 

betreffende docent die het 

werk nakijkt. 

Het niet 

gemaakte 

inhaalwerk wordt 

door surveillant 

in de map terug 

gestopt. 

Als dit de 2e keer is, meldt de 

docent dit bij de verzuim- 

coördinator en verstrekt  hem 

de betreffende toets. 

De map wordt 

door de 

surveillant bij 

de receptie 

ingeleverd. 

De receptie 

stopt het niet 

gemaakte werk 

in het 

postvakje van 

de betreffende 

docent. 

Als dit de 1e keer is, schrijft de 

docent de leerling nogmaals in. 

Leerling gaat niet naar 

het inhaal uur. 

Coördinator verzuim 

bepaalt dat afwezigheid 

geoorloofd is. 

Coördinator verzuim bepaalt 

dat afwezigheid niet 

geoorloofd is. 

 

Coördinator 

verzuim schrijft 

leerling in voor 

het inhaal uur. 

Als dit de 3e keer is, meldt de verzuim- 

coördinator dit bij de docent. 

Docent vult een 

1,1 als eindcijfer in. 



Stroomschema straf-uur 
 

Leerling gaat 

naar het 

straf uur. 

Leerling 

krijgt straf 

(bv. bij 

3/6/9/12 

kruisjes). 

Docent maakt 

een afspraak 

met leerling. 

Het initiatief 

hiervoor ligt 

bij de docent! 

Docent schrijft 

de leerling in 

voor een straf 

uur en 

communiceert 

dit met de 

leerling. 

Het gemaakte 

strafwerk wordt 

door surveillant 

in de map terug 

gestopt. 

De map wordt 

door de 

surveillant bij 

de receptie 

ingeleverd. 

De receptie (of coördinator 

verzuim als het om een 2e 

strafmoment gaat) stopt 

het gemaakte werk in het 

postvakje van de 

betreffende docent die het 

strafwerk checkt. 

Het niet 

gemaakte 

strafwerk wordt 

door surveillant 

in de map terug 

gestopt. 

De map wordt 

door de 

surveillant bij 

de receptie 

ingeleverd. 

De receptie 

stopt het  niet 

gemaakte 

strafwerk in 

het postvakje 

van de 

betreffende 

docent. 

Als dit de 2e keer is, meldt de 

docent dit bij de verzuim- 

coördinator en verstrekt hem 

Het betreffende strafwerk. 

Als dit de 1e keer is, schrijft de 

docent de leerling nogmaals in. 

Coördinator verzuim legt leerling een straf op die 

(minimaal) twee keer de oorspronkelijk bedoelde 

straftijd bedraagt. 

 

Aanvulling: 

Als het een straf betreft die over 6 kruisjes1 gaat, 

wordt er ook een huiswerkbrief mee naar huis 

gegeven en volgt er een gesprek met mentor(en). 

 

Als het een straf betreft die over 9 kruisjes1 gaat, 

volgt er een gesprek met teamleider, ouders en 

mentor(en). 

 

Als het een straf betreft die over 12  

kruisjes1 gaat, volgt mogelijk een schorsing of 

beëindiging schoolcarrière op het Novalis. 

 
1 Zie verdere uitwerking in: 

[protocol huiswerk- leermiddelen en gedrag in de les] 

Leerling gaat niet naar 

het straf uur. 

Coördinator verzuim 

bepaalt dat afwezigheid 

geoorloofd is. 

Coördinator verzuim bepaalt 

dat afwezigheid niet 

geoorloofd is. 

 

Coördinator 

verzuim schrijft 

leerling in voor 

het straf uur. 

Als dit de 3e keer is, meldt de verzuim- 

coördinator dit bij de docent. 


