SINT-ANNASCHOOL

Start afwezigheid

…/…/…

GESUBSIDIEERDE VRIJE BASISSCHOOL

AFWEZIGHEIDSKAART
Geachte Ouders,
Uw kind ...........................................................................................................................
was afwezig van ....... /....... / ....... tot ....... / ....... / .......

O Indien het gaat om een afwezigheid wegens ziekte van 3 of minder dan 3 opeenvolgende schooldagen,
verzoeken we u hieronder de reden van de afwezigheid te noteren en de afwezigheidskaart terug te bezorgen.
Zo’n verklaring van ouders kan maximum vier keer op een schooljaar. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest
vereist.
O Indien het gaat om een afwezigheid wegens ziekte van meer dan 3 opeenvolgende schooldagen, verzoeken
we u deze afwezigheidskaart terug te bezorgen samen met een medisch attest.

O Aangezien uw kind reeds viermaal afwezig was wegens ziekte zonder medisch attest verzoeken we u deze
afwezigheidskaart terug te bezorgen samen met een medisch attest.

O Indien het gaat om een van rechtswege gewettigde afwezigheid verzoeken we u de afwezigheidskaart terug
te bezorgen samen met een officieel document dat de afwezigheid wettigt.
O Indien het gaat om een afwezigheid met een voorafgaand akkoord van de directie verzoeken we u deze
afwezigheidskaart terug te bezorgen samen met het door de directeur geschreven attest.
Hopend op uw medewerking danken we u bij voorbaat.
Hoogachtend,

de leerkracht

REDEN AFWEZIGHEID
……….............................................................................................................................................................
……….............................................................................................................................................................
……….............................................................................................................................................................
……….............................................................................................................................................................
……….............................................................................................................................................................
naam en voornaam van de ouder die handtekent
handtekening,
.............................................................................

.....................................

Z.O.Z

Uittreksel uit schoolbrochure met schoolreglement
DEEL 3 SCHOOLREGLEMENT (regelgeving)
3.3. AFWEZIGHEDEN
In het lager onderwijs moet elke afwezigheid schriftelijk verklaard worden.
Welke afwezigheden zijn gewettigd?
Ziekte.
* Is een kind méér dan drie opeenvolgende schooldagen ziek dan is steeds een medisch attest vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van
een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis
of een erkend labo.
Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.
* Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie
noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) is het goed contact op te nemen met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest
opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer het kind afwezig is voor die aandoening volstaat dan een attest van de ouders.
* Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen volstaat een verklaring van de ouders. In dit geval ontvangt u van de school,
na de afwezigheid, een afwezigheidskaart die u invult en terugbezorgt aan de school. U noteert niet langer een verklaring in agenda of los
briefje. De school bezorgt u steeds een afwezigheidskaart of u kan deze ook via de website van onze school downloaden.
Zo’n verklaring van ouders kan maximum vier keer op een schoojaar. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist.
Van rechtswege gewettigde afwezigheden.
In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een verklaring (6) of een document met officieel karakter
(1 - 5) kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig.
De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden.
1. het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed- of
aanverwant van het kind;
2. het bijwonen van een familieraad;
3. de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader van een echtscheiding moet verschijnen
voor de jeugdrechtbank);
4. het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatieen oriëntatiecentrum);
5. de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door staking van het openbaar vervoer, door
overstroming,...) ;
6. het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling
(anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestantse-evangelische godsdienst)
Concreet gaat het over:
- islamitische feesten: het Suikerfeest en het Offerfeest (telkens 1 dag);
- joodse feesten: het joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het
Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest
(2 dagen);
- orthodoxe feesten: Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het
katholieke Paasfeest.
- De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestants-evangelische en de anglicaanse
godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.
Voor elke afwezigheid bezorgen de ouders zo vlug moegelijk een officieel document aan de school.
Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is.
Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties die niet altijd door de regelgeving op te
vangen zijn:
- het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad.
Voor de dag van de begrafenis zelf is geen toestemming van de directeur nodig. Het gaat hier over een periode die het kind eventueel
nodig heeft om emotioneel evenwicht terug te vinden (rouwperiode). Mits toestemming van de directeur kan zo ook een begrafenis van
een bloed- of aanverwant in het buitenland bijgewoond worden.
- het actief deelnemen aan een culturele of sportieve manifestatie, indien het kind hiervoor als individu of als lid van een club
geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Het
kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het
schooljaar).
- in echt uitzonderlijke omstandigheden, afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op
voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het gaat om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid).
- afwezigheden voor topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek. Dit kan slechts toegstaan worden voor maximaal 6
lestijden per week, mits het vooraf indienen van een dossier met de volgende elementen:
a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders;
b. een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie;
c. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap;
d. een akkoord van de directie.
Deze vier categorieën van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen. Enkel de directeur kan autonoom
beslissen om deze afwezigheden toe te staan. De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te
vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.
Voor de volledige regelgeving op afwezigheden verwijzen wij naar de schoolbrochure.

