TE LAAT
1. LEERLING TE LAAT IN LES 1 (TOT 8.45U)
De leerling meldt zich bij het loket van de conciërge;
De leerling wordt door de conciërge genoteerd in SOMtoday als te laat;
De leerling krijgt een toegangsbriefje van Auke om toegang tot de les van de
vakdocent te krijgen;
Er hangt geen consequentie aan 1 of 2 keer (tot 15 min.) te laat komen in les 1.

2. LEERLING TUSSENTIJDS TE LAAT IN DE LES (TOT 15 MIN.)
De leerling meldt zich bij het loket van de conciërge;
De leerling wordt door de conciërge genoteerd in SOMtoday als te laat;
De leerling krijgt een toegangsbriefje van Auke om toegang tot de les van de
vakdocent te krijgen;
De conciërge legt de leerling direct een straf van 1 klokuur op:
óf 1 klokuur inkomen na schooltijd, melden bij Auke;
óf melden om 7.30 uur bij Auke;
óf 2x melden om 8.00 uur bij Auke.
De conciërge informeert de mentor over de strafoplegging via de mail;
Mentor noteert de straf en tussentijds te laat als incident in SOMtoday;
Mentor informeert ouders/ verzorgers.

3. LEERLING MEER DAN 15 MINUTEN TE LAAT IN DE LES
De leerling meldt zich bij het loket van de conciërge;
De leerling wordt door de conciërge genoteerd in SOMtoday als te laat +15 min.;
De leerling krijgt een toegangsbriefje van conciërge om toegang tot de les van de
vakdocent te krijgen;
De conciërge legt de leerling direct een straf van 1 klokuur op:
óf 1 klokuur inkomen na schooltijd, melden bij Auke;
óf melden om 7.30 uur bij Auke;
óf 2x melden om 8.00 uur bij Auke.
Conciërge informeert de mentor over de strafoplegging via de mail;
Mentor noteert de straf en tussentijds te laat als incident in SOMtoday;
Mentor informeert ouders/ verzorgers.

4. LEERLING 3X TE LAAT
De mentor checkt geregeld het aantal keren te laat van de leerlingen.
Is een leerling 3x te laat geweest dan legt de mentor een straf van 1 klokuur op:
óf 1 klokuur inkomen na schooltijd, melden bij Auke;
óf melden om 7.30 uur bij Auke;
óf 2x melden om 8.00 uur bij Auke.
Mentor noteert de straf en 3x te laat als incident in SOMtoday;
Mentor informeert ouders/ verzorgers.

Dit is de "te laat procedure" op de Burgemeester Harmsma School.
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