AFWEZIGHEIDSBRIEFJE: 1

Ondergetekende, ouder van ……………................………………………………………
(naam en voornaam) .......……. (klas) verklaart hierbij dat zijn/haar kind niet op school aanwezig was
vanaf ……………..……......….. (begindatum) tot en met ………...................(einddatum)
omwille van:
 afwezigheid wegens ziekte
afwezigheid van rechtswege:
 het bijwonen van een familieraad
 het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder hetzelfde dak
woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de leerling
 de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank
 het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de
jeugdbescherming
 de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht
 het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende
levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling
afwezigheid mits voorafgaandelijke toestemming van de directeur:
 i.v.m. het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als de leerling of van een
bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad (het betreft hier niet de dag van de begrafenis)
 het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging
aan culturele en/of sportieve manifestaties. (deze afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve
schooldagen per schooljaar bedragen)
 wegens persoonlijke redenen (max. 4 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar)
 de deelname aan time-out projecten
 topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek

Naam en voornaam:
………………………………..

Handtekening: ……………………………………………

Datum:
……………………………

AFWEZIGHEIDSBRIEFJE: 2

Ondergetekende, ouder van ……………................………………………………………
(naam en voornaam) .......……. (klas) verklaart hierbij dat zijn/haar kind niet op school aanwezig was
vanaf ……………..……......….. (begindatum) tot en met ………...................(einddatum)
omwille van:
 afwezigheid wegens ziekte
afwezigheid van rechtswege:
 het bijwonen van een familieraad
 het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder hetzelfde dak
woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de leerling
 de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank
 het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de
jeugdbescherming
 de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht
 het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende
levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling
afwezigheid mits voorafgaandelijke toestemming van de directeur:
 i.v.m. het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als de leerling of van een
bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad (het betreft hier niet de dag van de begrafenis)
 het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging
aan culturele en/of sportieve manifestaties. (deze afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve
schooldagen per schooljaar bedragen)
 wegens persoonlijke redenen (max. 4 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar)
 de deelname aan time-out projecten
 topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek

Naam en voornaam:
………………………………..

Handtekening: ……………………………………………

Datum:
……………………………

AFWEZIGHEIDSBRIEFJE: 3

Ondergetekende, ouder van ……………................………………………………………
(naam en voornaam) .......……. (klas) verklaart hierbij dat zijn/haar kind niet op school aanwezig was
vanaf ……………..……......….. (begindatum) tot en met ………...................(einddatum)
omwille van:
 afwezigheid wegens ziekte
afwezigheid van rechtswege:
 het bijwonen van een familieraad
 het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder hetzelfde dak
woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de leerling
 de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank
 het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de
jeugdbescherming
 de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht
 het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende
levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling
afwezigheid mits voorafgaandelijke toestemming van de directeur:
 i.v.m. het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als de leerling of van een
bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad (het betreft hier niet de dag van de begrafenis)
 het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging
aan culturele en/of sportieve manifestaties. (deze afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve
schooldagen per schooljaar bedragen)
 wegens persoonlijke redenen (max. 4 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar)
 de deelname aan time-out projecten
 topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek

Naam en voornaam:
………………………………..

Handtekening: ……………………………………………

Datum:
……………………………

AFWEZIGHEIDSBRIEFJE: 4

Ondergetekende, ouder van ……………................………………………………………
(naam en voornaam) .......……. (klas) verklaart hierbij dat zijn/haar kind niet op school aanwezig was
vanaf ……………..……......….. (begindatum) tot en met ………...................(einddatum)
omwille van:
 afwezigheid wegens ziekte
afwezigheid van rechtswege:
 het bijwonen van een familieraad
 het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder hetzelfde dak
woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de leerling
 de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank
 het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de
jeugdbescherming
 de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht
 het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende
levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling
afwezigheid mits voorafgaandelijke toestemming van de directeur:
 i.v.m. het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als de leerling of van een
bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad (het betreft hier niet de dag van de begrafenis)
 het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging
aan culturele en/of sportieve manifestaties. (deze afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve
schooldagen per schooljaar bedragen)
 wegens persoonlijke redenen (max. 4 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar)
 de deelname aan time-out projecten
 topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek

Naam en voornaam:
………………………………..

Handtekening: ……………………………………………

Datum:
……………………………

Beste ouders,
Betreft: De regeling i.v.m. afwezigheden op school (basisonderwijs)
(Uit het schoolreglement)
Indien uw kind een dag afwezig is om gelijk welke reden, gelieve de school te verwittigen de eerste
afwezigheidsdag (tel. 014/55.64.89 of via mail: depagadder@gbslichtaart.be of secretariaat@gbsdepagadder.be
Bij elke afwezigheid bezorgt u de leerkracht of directeur een ondertekende verklaring met de reden van
afwezigheid (zie bijlage). De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klas, de reden van afwezigheid, de
begindatum en de vermoedelijke einddatum. Het mag ook afgegeven worden de eerste dag dat uw kind terug in
de klas aanwezig is.
Bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalanderdagen is een medisch attest
verplicht.
Vanaf de vijfde afwezigheid per schooljaar is er bij elke afwezigheid een medisch of ander officieel attest vereist.
Deze maatregelen zijn nodig voor de veiligheid van uw kind maar ook opdat onze school in orde is met de
wetsbepalingen die zijn opgelegd door de inspectie van het onderwijs.
Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd of niet kunnen worden gewettigd, worden beschouwd als
problematische afwezigheden.
Vanaf meer dan 5 halve schooldagen problematische afwezigheden heeft de school een meldingsplicht ten
opzichte van het CLB, dat kan voorzien in begeleiding voor de betrokken leerling in samenwerking met de school.
Voor uitgebreidere informatie verwijzen we graag naar het schoolreglement.
Hierbijgevoegd vindt u 4 afwezigheidsbriefjes die u kan gebruiken. U kan het document ook terugvinden op de
schoolwebsite.

De directie,
A. Meeus

