schooljaar 2020 - 2021
Is je kind ziek? Kan je kind niet aanwezig zijn?
Leidraad met belangrijke info

Beste ouders,

Er is soms nog wat verwarring wat je nu precies in orde moet brengen als je kind ziek
is geweest.

Hier is een handig stappenplan:
1. Verwittig het secretariaat steeds van de afwezigheid: 050/39 68 90
2. Breng je briefje steeds in orde via de klasleerkracht.
3. Zorg ervoor dat het briefje direct mee gaat via het ‘heen- en weerschrift’.
Indien wij na 2 weken nog steeds geen briefje mochten ontvangen, worden de
afwezigheden automatisch ‘onwettig afwezig’ (= code B).

Hoe zit dat nu met briefjes?
1.
-

Ouders schrijven zelf briefje:
Je kan als ouder maximum 4 briefjes per schooljaar zelf schrijven.
Dit voor maximum 3 opeenvolgende dagen!
Zorg steeds voor een briefje op papier; dus niet via mail of andere kanalen.

2. Doktersattest
- Er staat geen beperking op het aantal doktersattesten.
- Je kan dus ook voor 1 dag een doktersattest binnen brengen. Zo behoud je
nog steeds je briefje dat je zelf mag schrijven.
3. Speciale gevallen
- Heb je een trouwfeest? Is er een begrafenis? Is er een speciale familiale
aangelegenheid? …
 Contacteer steeds Ellen op voorhand. Vaak kan je hiervoor een gewettigde
afwezigheid ontvangen via een specifieke code.
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Onwettig afwezig
Aan- en afwezigheden worden door ons per halve dag bijgehouden.
Vanaf 5 onwettige afwezigheden (= 5 halve dagen) zijn wij als school verplicht het
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in te schakelen.

Kleuters!!
Leerplicht vanaf 5 jaar
Een kind wordt voortaan leerplichtig op 1 september van het jaar dat het 5 jaar wordt.
De leerplicht wordt dus vanaf dit schooljaar met één jaar vervroegd.
Belangrijk, voor 5-jarigen is er leerplicht van 290 halve lesdagen. Een gemiddeld
schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve lesdagen.
Elke dag aanwezigheid op school is uiteraard belangrijk naar de schoolse
ontwikkeling.

Is je kind jonger dan 5 jaar, dan is een ziektebriefje niet nodig.
Wel handig om de school op de hoogte te brengen, dit voor de praktische
dagdagelijkse klaswerking!

Veel scholen sturen voor onwettige afwezigheden standaardbrieven (uit het
leerlingenprogramma van het secretariaat) naar de ouders op.
Deze zijn meestal hard en technisch van taal.
Als school opteren wij om deze standaardbrieven niet (meer) te gebruiken.
We vragen bijzonder vriendelijk om ervoor te zorgen steeds zelf in orde te zijn met
het indienen van de afwezigheidsattesten.
Indien we spreken over problematische afwezigheden, worden jullie persoonlijk op
de hoogte gebracht om dit samen verder op te volgen.

Vriendelijke groeten,
Ellen
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