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AFWEZIGHEDEN IN HET LAGER ONDERWIJS
Beste ouders,
Met deze brief willen we u informeren omtrent de regelgeving rond het aanwezig of afwezig zijn
van uw kind (U vindt deze ook terug in het schoolreglement.)
Als je kiest voor onderwijs in een school, dan ben je er als ouder ook verantwoordelijk voor dat je
leerplichtig kind naar school gaat. Je moet erop toezien dat je kind op alle schooldagen de lessen
volgt. Enkel in die situaties waarin volgens de regelgeving de afwezigheid gewettigd is, mag je kind
afwezig zijn.
Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en
activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de
leerlingengroep.
Ook activiteiten buiten de schoolmuren hebben een grote waarde: het zijn leermomenten die
kinderen beter niet missen.
Het is niet toegelaten om je zoon of dochter buiten de schoolvakanties mee te nemen op reis zonder
toestemming van de directeur.

Afwezig wegens ziekte
Als je kind ziek is, verwittig de school dan zo snel mogelijk. Zorg voor een schriftelijke verantwoording
als je kind weer naar school gaat.
1) Voor een afwezigheid tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de
ouders (dit kan slechts 4 keer per schooljaar).
2) In volgende gevallen is een medisch attest van de dokter nodig:
• Als je kind 4 of meer opeenvolgende kalenderdagen ziek is (vrijdag, zaterdag, zondag en
maandag ziek = medisch attest)
• Bij elke afwezigheid wegens ziekte, hoe kort ook, als je kind in hetzelfde schooljaar al 4
keer wegens ziekte afwezig was met een verklaring van de ouders
3) Is je kind chronisch ziek ? neem dan contact op met de school en het CLB
4) Consultaties zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts moet zoveel mogelijk buiten de
schooluren plaats vinden.

Andere afwezigheden
Behalve in het geval van ziekte kan je kind in nog een aantal gevallen van school wegblijven. Sommige
afwezigheden zijn een recht, voor andere is de toestemming van de directeur vereist.

Recht om afwezig te zijn
Je kind heeft het recht om afwezig te zijn:
• Om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van iemand die onder hetzelfde
dak woont, of van een bloed- of aanverwant
• Om een religieuze feestdag te vieren (enkel de erkende godsdiensten)
• Als de school onbereikbaar of ontoegankelijk is (zoals door een overstroming of een
staking van het openbaar vervoer)
• Wegens een oproeping of dagvaarding voor een rechtbank
• Wegens maatregelen van de bijzondere jeugdzorg
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Om een familieraad bij te wonen
Om actief deel te nemen aan een sportmanifestatie, stage, toernooi of wedstrijd als
topsportbelofte voor een individuele selectie (enkel in het basisonderwijs en maximum 10
al dan niet gespreide halve dagen per schooljaar)

Met toestemming van de directie
Voor een aantal afwezigheden heb je de toestemming van de directie nodig:
• Wegens het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van
een bloed- of aanverwant tot en met de 2de graad
• Wegens actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties als lid van een
vereniging of door een individuele selectie
• Wegens deelname aan time-out-projecten
• Voor revalidatie tijdens de lestijden (strikte procedure)
• Wegens uitzonderlijke omstandigheden van persoonlijke aard
In enkele uitzonderlijke situaties kan je kind ook nog afwezig zijn in het basisonderwijs met
toestemming van de directie:
• Om de ouders te vergezellen tijdens hun 'trekperiode' als binnenschipper,
woonwagenbewoner, kermis-, circusexploitant of -artiest
• Om de topsporten tennis, zwemmen of gymnastiek te beoefenen

Vragen of afwezigheid melden?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Een e-mail naar Liese Borremans of Gerda Temmerman via Smartschool.
Secretariaat Vondel: 02/356.99.04
Telefoonnummer Kasteelstraat: 02/308.51.79
Telefoonnummer Kleutersbaan: 02/305.79.47
0497/18.15.68 (GSM nummer van directeur Kris Cooman)
melding via de website : www.hhchalle.be

Meer info ? https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/elke-dag-naar-school-in-lager-en-secundair-onderwijs
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