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     SCHOOLJAAR 2019-2020                                                                            

 

Bij een afwezigheid van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen is, vanaf de vierde dag, een 

doktersattest vereist voor de volledige periode van de afwezigheid. 

 

 

 

Ondergetekende (naam ouder/voogd)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

verklaart dat (naam leerling) …………………………………………………………………………………………………………………………………….uit klas ………………… 

afwezig was op (datum) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

wegens ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening ouder/voogd :                                                                                                     Datum : 
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        Nieuwkerken, 2 september 2019 
 
 
Beste ouders, 
 
 
Hierbij zitten de afwezigheidsbriefjes voor jullie kind. 
Als je leerplichtige kind (vanaf het kalenderjaar dat hij of zij 6 jaar wordt) 
ziek is, moet je zo’n briefje of een doktersbewijs aan de leerkracht 
bezorgen. 
Wij aanvaarden enkel nog deze gele briefjes en doktersbewijzen. 
Een geel briefje kan ingevuld worden als je kind maximaal drie kalenderdagen afwezig is. 
Vanaf de vierde dag is een dokterbewijs vereist.  
Als uw kind op vrijdag ziek is en maandag nog niet naar school kan komen, moet er een 
doktersbewijs worden afgeleverd. We spreken hier immers van meer dan drie 
kalenderdagen. 
Dit is geen regel die wij zomaar invoeren maar dit is momenteel de wettelijke regeling. 
De afwezigheidsbriefjes zijn genummerd en op naam ! Elk kind mag maximaal vier keer per 
schooljaar afwezig zijn zonder doktersbewijs. 
Draag zorg voor dit geel blad, zodat je het steeds terugvindt als je het nodig hebt en er het 
gepaste strookje kan afknippen om aan de leerkracht te bezorgen.  
 
 
 
       Vriendelijke groeten, 
 
       Het schoolteam en directie 
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