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BELANGRIJKE MEDEDELING
Betreft : aanwezigheid op school
Beste Ouders,
Voor alle leerlingen vanaf vijf jaar, bestaat in België de schoolplicht. Kinderen vanaf
vijf jaar zijn dus verplicht elke dag naar school te gaan. De minister vraagt ons
strenger toe te zien op de aanwezigheid op school en de afwezigheden stipt op te
volgen.
In uw mailpost vindt u de ‘afspraken in verband met afwezigheden van leerlingen’.
Daarin hebben we een overzicht gemaakt van de stappen die u dient te ondernemen
in geval van ziekte, overlijden in de familie, uitzonderlijke omstandigheden, enz.
In bijlage vindt u ook 4 afwezigheidsattesten terug. Deze gebruikt u enkel indien uw
kind maximum 3 opeenvolgende dagen ziek is (*). Vanaf de 5e maal wordt er steeds
een doktersattest afgeleverd. Enkel deze genummerde attesten zijn geldig als
ziektebriefje ! Mogen wij u dan vragen om deze briefjes goed te bewaren!
(*) Let wel: In deze corona-tijd blijf je thuis indien je ziek bent of een vermoeden
hebt van corona, ook bij één van de gezinsleden. Je verwittigt dan de school en
raadpleegt een arts.
Zoals u merkt moeten de afwezigheden wegens het bijwonen van een begrafenis,
familieraad, … steeds vooraf gemeld worden aan de leerkracht.
Uitzonderlijke omstandigheden, dringende afwezigheden, … moeten steeds op
voorhand worden aangevraagd bij de directeur!
Er is geen verlof mogelijk voor vervroegde of verlate reis naar het buitenland.
De school dient deze richtlijnen op te volgen, samen met het CLB.
Wij durven u vragen om stipte medewerking.
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