
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Afgelopen weken merken wij dat er op veel verschillende manieren met absentie meldingen om wordt gegaan. 
Met dit schrijven willen wij jullie op de hoogte brengen van de afspraken rondom absenties en het melden 
daarvan. Daarbij hebben wij de meldingen rondom corona toegevoegd. 
We hebben het voor het overzicht opgedeeld in 5 verschillende categorieën met de bijbehorende acties. We 
hopen hiermee nog meer zicht te krijgen op de verschillende absenties en zo een passende opvolging te kunnen 
verzorgen. Mochten er vragen zijn dan verzoeken wij jullie hiervoor contact op te nemen met de betreffende 
teamleider. Dit kan per mail of telefonisch via 070 3245418. 
 
Ziekmeldingen 
Ziekmeldingen voor de hele dag moeten iedere ziektedag opnieuw worden gedaan. Dit kan via Magister 6, zie 
het instructiefilmpje: https://vimeo.com/315874162. Of door in de Magister ouder app, de stappen daarvoor 
staan in de screenshots op de volgende pagina. 
 
Mocht dit niet mogelijk zijn dan kunnen ziekmeldingen per mail naar absenties@hml.nl of tel. 070 3245418. 
Als een leerling tijdens een lesdag ziek naar huis gaat, meldt hij/zij zich bij de administratie. Er wordt contact 
opgenomen met ouder(s)/verzorger(s) om te laten weten dat de leerling ziek naar huis gaat. 
 
Quarantaine meldingen 
Leerlingen die niet naar school kunnen omdat zij in quarantaine moeten, krijgen onderwijs op afstand. De 
quarantaine melding moet doorgegeven worden aan de betreffende teamleider en naar absenties@hml.nl. 
Vanuit de teamleiders zullen de leerlingen worden gevraagd om uit voorzorg een buddy te zoeken. In dit filmpje 
wordt meer informatie over het buddysysteem gegeven: https://youtu.be/hviwy8tr0v0.  
 
Positieve coronatest 
Bij een positieve coronatest van een leerling vragen wij jullie om dit te mailen naar de betreffende teamleider en 
absenties@hml.nl. De teamleider zal vragen naar de informatie die vanuit de GGD is meegegeven. Acties die wij 
als school moeten nemen, zullen wij in overleg met de GGD uitzetten. 
 
Overige geoorloofde absenties 
Afwezigheid met een geldige reden voor enkele uren zoals bij een bezoek aan de tandarts/orthodontist/dokter 
etc. waar mogelijk van tevoren melden per mail via absenties@hml.nl of via tel. 070 3245418. 
 
Verlof aanvragen 
Bijzonder verlof aanvragen voor 1 of meerdere dagen moet via de betreffende teamleider. Het formulier hiervoor 
is te vinden op https://hml.nl/app/uploads/2020/01/Aanvraag-bijzonder-verlof.pdf  
In dit formulier staan ook de regels rondom bijzonder verlof. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de teamleiders en de administratie, 
 
Boris en Conny 
  



 


