
Is de 
leerling afwezig 

in de les?

Ja

De leerling 
volgt jouw les 

(fysiek).  

De mentor verifieert of de 
leerling het onderwijs op 

afstand volgt.

Mentor in actie 

Na contact met leerling, 
verslaglegging doen in LVS. Bij 

signalen waaruit blijkt dat de 
leerling het onderwijs niet volgt 

tevens melding doen bij 
afdelingsleider. 

Beslisboom: alle leerlingen in de les (covid-19) 

Verzuimmedewerker (VM) in actie 

Is de leerling 
afwezig gemeld bij de 

VM? 

Deze beslisboom kan aangepast worden n.a.v. wijzigingen vanuit de richtlijnen van de RIVM en VO-Raad. 
De laatste versie staat altijd op willemblaeu.nl. Dit is de versie van 20-10-2020.

Docent in actie

Start

Heeft de 
leerling CO melding in 

Magister? 

Heeft de leerling 
GH/GT of een 

M-melding 

Nee

Nee

De leerling is ziek of 
heeft een andere 

legitieme reden voor 
afwezigheid.

Ja

De leerling is 
ongeoorloofd 

afwezig 
Nee

Docent controleert of buddy 
de leerling op afstand heeft 

aangehaakt.

In Magister kan de leerling 
het huiswerk, gemiste lesstof 
en andere afspraken omtrent 

de les zien.

VM meldt de 
leerling in Magister 
met de juiste code.

NEE

VM belt 
ouder/verzorger om 

(ongeoorloofd) 
verzuim te 

controleren.

De docent 
meldt de 
leerling 

ongeoorloofd 
absent (OO)

Heeft de 
leerling code 

CO?  

Nee

Handel volgens 
verzuimprotocol.

Nee

De leerling is thuis i.v.m. 
RIVM-richtlijnen. 

De leerling kan de les 
digitaal volgen. 

Ja

Ja
De leerling 

kan digitaal de 
les volgen. 

Iedere leerling/klas heeft 
afspraken gemaakt over 
een buddysysteem. Bij 
geen afspraken wijst de 
docent een leerling aan 
die via de laptop van de 

leerling of docent de 
thuiszittende leerling 

digitaal bij de les 
uitnodigt. 

Klas in quarantaine
Als een klas in 

quarantaine is, dan 
geeft de docent de les 

op afstand.

Leerlingen die langer dan 10 dagen 
thuisonderwijs hebben, zijn een 

bespreekpunt voor verzuimcoordinator 
en ondersteuningscoordinator.

Randvoorwaarden 
zijn: de leerling heeft 
een computer, wifi, 

een werkplek 
oordopjes en kan 

inloggen in Magister, 
Zermelo en Teams. 
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