Poststraat 10A - 9860 Balegem

09 362 68 17

AFWEZIGHEID LEERLING – VERKLARING DOOR DE OUDERS
AANDACHT : Dit formulier met uw kind meegeven op de eerste schooldag na elke afwezigheid.
Zorg dat u steeds een reserveformulier bij de hand hebt : u kan zelf een kopie
nemen, er eentje vragen op school of onze site raadplegen.

Mijn kind ………………………………………………………klas ………….…….
was afwezig op ………….(datum eerste dag) tot en met ……………..(datum laatste dag).
De aard van afwezigheid noteer ik onderaan in het vakje CODE. Zo nodig niet ik het attest in de rechter
bovenhoek van dit document. Ik vergeet niet de datum en handtekening te plaatsen.
1.

2.

3.

OVERZICHT MOGELIJKE AFWEZIGHEDEN
afwezigheid wegens ziekte:
a. ziekte van maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen :
doktersattest niet verplicht !
(Let op ! Zo’n afwezigheid zonder doktersattest wordt slechts
4 keer per schooljaar toegestaan. Vanaf de 5de afwezigheid
moet u naar het vakje b) hieronder.
b. voor de 5de keer ziek dit schooljaar, waarvan 4 keer zonder
doktersattest :
een doktersattest is vanaf nu verplicht, zelfs voor een halve dag
afwezigheid.
c. ziekte langer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen :
altijd doktersattest nodig.
d. ziekte korter dan 3 opeenvolgende kalenderdagen, maar u hebt
toch een dokter geraadpleegd : attest op school bezorgen !

CODE

WELK ATTEST IS NODIG

Z

geen

D (b)

dokter

D (c)
dokter
D (d)
dokter

gewettigde afwezigheid (zonder toelating directie) :
a. bijwonen familieraad
b. begrafenis bloed- en aanverwant
c. huwelijk bloed- en aanverwant
d. oproeping of dagvaarding rechtbank
e. maatregelen bijzondere jeugdzorg
f. feestdag andere erkende godsdienst : bijv. Suiker- en Offerfeest
g. onbereikbaarheid van de school door overmacht
h. deelname aan sportieve manifestatie als topsportbelofte

Er is altijd een bewijs nodig :
overlijdensbericht,
huwelijksaankondiging, attest
rechtbank enz…

Q
S
P
O

(eventueel) attest aan
directeur voorleggen bij
vragen van toestemming

gewettigde afwezigheid mits voorafgaandelijke toestemming van de directie
a. rouwperiode bloed- en aanverwant
b. actief deelnemen culturele of sportieve manifestatie
c. persoonlijke redenen
d. deelname aan time- out -project

R (a)
R (b)
R (c)
R (d)
R (e)
R (f)
R (g)
R (h)

Toelating van directie ontvangen op ………………. voor
de afwezigheid op ………………… .
Handtekening directeur ……………………………….

Mijn kind was afwezig – de reden hiervoor heeft als CODE …………
Een EVENTUEEL ATTEST voeg ik hierbij (nieten in rechter bovenhoek).

DATUM : ……………………………..
e-mail : directie@vbbdewegwijzer.be

HANDTEKENING :
website : www.vrijebasisschooldewegwijzer.be

