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• Uw kind is verplicht aanwezig te zijn op alle schooldagen van 1          
september tot en met 30 juni 

• Is uw kind meer dan drie opeenvolgende schooldagen afwezig omwille 
van ziekte, dan is een doktersbriefje VERPLICHT. 

• Is uw kind tot en met drie opeenvolgende schooldagen afwezig omwille 
van ziekte, dan is een briefje van de ouders verplicht 

• OPGELET: 

 U mag slechts vier maal zelf een briefje schrijven. 

 Daarom krijgt u er ook maar vier. 

 Vanaf de vijfde maal dat uw kind afwezig is wegens ziekte,  

 is een doktersbriefje verplicht.  

 Bij 10 halve dagen ongewettigde afwezigheid,     
 zelfs voor of na schoolvakanties, wordt het CLB ingeschakeld 
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