AFWEZIGHEIDSBRIEF

Afwezig
Uw kind mag zonder briefje afwezig blijven als het jonger is dan vijf jaar. Is het ouder, dan vragen wij om een bewijs
van de afwezigheid aan de school te bezorgen. (strookje) In volgende gevallen mag uw kind afwezig zijn:
•
•
•
•

bij de begrafenis of het huwelijk van naaste familieleden;
op feestdagen verbonden met de religie of levensbeschouwing van uw kind;
om persoonlijke redenen, als u toestemming krijgt van de directeur;
als de school onbereikbaar is, bijvoorbeeld bij zwaar winterweer of een staking van het openbaar vervoer.

Breng de school zo snel mogelijk op de hoogte. (per mail of 056/ 41 47 88)

Ziek
Is uw kind ziek en jonger dan 5 jaar, dan is een ziektebriefje niet nodig. Hou er wel rekening mee dat een kleuter 220
halve dagen aanwezig moet geweest zijn om te mogen starten in het eerste leerjaar.
Is uw kind 5 jaar of ouder, dan mag u vier keer per schooljaar als ouder zelf een ziektebriefje schrijven, telkens voor
maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen. Is uw kind vaker of langer ziek, dan hebt u sowieso een medisch attest
van een dokter nodig. De dokter geeft een medisch attest als hij vaststelt dat uw kind inderdaad ziek is. De dokter kan
geen medisch attest geven voor een ziekte die genezen is. De dokter geeft u een dixit-attest als hij zelf geen ziekte
vaststelt, maar uw kind toch zegt dat het ziek is. Een dixit-attest is louter gebaseerd op uw verklaring als patiënt en is
geen echte diagnose. Het dixit-attest telt dan ook niet op school en is geen geldige wettiging van een afwezigheid.
Bezorg de briefjes aan de school zodra uw kind weer naar school gaat. Als uw kind langer dan tien dagen thuisblijft,
dan bezorgt u het doktersattest onmiddellijk aan de school.

Ongewettigd afwezig
Is uw kind afwezig van school zonder een geldige reden, dan volgt de school uw kind nauwkeurig op. Als het vaak
gebeurt dan is de school verplicht om het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in te schakelen. Helpt dat niet,
dan is het mogelijk dat het parket ingelicht wordt. Als uw kind te vaak ongewettigd afwezig is, dan kan het ministerie
van Onderwijs en Vorming een eventuele schooltoelage terugvorderen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAAM LEERLING: _________________________________________________________
DATUM AFWEZIGHEID:
REDEN:








DATUM (INDIENEN):

van ___ / ___ / ____

KLAS: ___________

tot ___ / ___ / ____ (max. 3 opeenvolgende kalenderdagen!)

begrafenis of huwelijk van naaste familieleden (bewijs toevoegen)
feestdag verbonden aan religie of levensbeschouwing
persoonlijke redenen (toestemming van de directeur nodig!)
onbereikbaarheid van de school (vb. zwaar winterweer, staking, …)
ziek
andere: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___ / ___ / ____

HANDTEKENING:
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