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Afwezigheden 
  

 
Wat moet er gebeuren als ik afwezig ben? 

Stap 1: 
Mijn ouders verwittigen de school vóór 9 uur. (Tel 09 365 60 25) 

Stap 2: 

De dag dat ik terugkom meld ik mij vóór het eerste lesuur aan op het leerlingen-
secretariaat en geef ik alle bewijsstukken af. 

 

Moet ik altijd een doktersattest voor ziekte binnenbrengen? 

NEEN 

 Als ik maximum  3 opeenvolgende dagen afwezig was niet (briefje van de ouders 
is voldoende, maar maximaal 4 briefjes per schooljaar!); 

 Als ik van de directeur vooraf de toestemming kreeg om afwezig te zijn. 

JA 

 Als ik meer dan 3 opeenvolgende dagen afwezig was; 

 Als ik tijdens de examens afwezig was; 

 Als ik reeds 4 briefjes van mijn ouders binnenbracht; 

Welke andere attesten zijn ook geldig? 

 Een bewijs dat je voor de rechtbank moest verschijnen; 

 Een bewijs van overlijden van een familielid; 

 Een bewijs van huwelijk van een familielid; 

 Een bewijs dat je meedoet aan een examen van een examencommissie. 

 
Ik doe aan sport of ik werk mee aan een culturele manifestatie… 

Geen probleem als je vooraf de toestemming vraagt aan de directeur en als je zelf 
meedoet. 

De directeur kan je dit maximaal 10 halve dagen per schooljaar toestaan, maar 

natuurlijk niet tijdens de examens. 

 

 

 



     

 

Wat met onwettige afwezigheid en spijbelen? 

Je hebt natuurlijk niet het recht om zomaar afwezig te blijven! Zelfs niet 1 halve dag 

of 1 lesuur! 

Bij veelvuldige, onwettige afwezigheid moet de directeur je dossier naar het 

Departement Onderwijs doorsturen. Men kan dan beslissen om administratieve 
maatregelen te nemen. 

Bv.: je wordt een “vrije” leerling en dan heb je geen recht op een officieel 

studiebewijs. 

Iedere afwezigheid moet dus gewettigd worden! 

Bij problematische afwezigheden zal de school maatregelen nemen: 

 Inschakelen van het CLB; 

 Inhalen van gemiste toetsen en/of leerstof, buiten de normale lesuren; 

 Volgsysteem op school; 

 Eventueel tuchtmaatregelen; 

 … 

 

Wat zijn problematische afwezigheden? 

Een problematische afwezigheid is een afwezigheid: 

 die niet op tijd gemeld werd; 

 die niet vooraf aangevraagd werd; 

 waarvoor vooraf geen toestemming werd gegeven; 

 die niet door een attest gerechtvaardigd werd; 

 waarvan het attest niet binnen de 5 werkdagen op school afgegeven werd; 

 waarvan het attest niet correct ingevuld werd; 

 waarvan het attest niet door de juiste persoon of dienst werd opgesteld; 

 waar met een attest “geknoeid” werd; 

 die het maximaal toegelaten aantal dagen overschrijdt. 

 
Uitgebreide informatie i.v.m. afwezigheden kan u terug vinden in het schoolreglement  

 
 


