
AFWEZIGHEIDSATTEST (in te vullen door de ouders/opvoeders)   1 

 
Mijn dochter/zoon …………………………………………..………. klas ……..……………. 

was AFWEZIG wegens ziekte op/van …………..……….tot ……………….……2021/2022. 

(maximum 3 opeenvolgende dagen )  

 

Toelichting : ………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening : ………………………………………..      
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was AFWEZIG wegens ziekte op/van …………..……….tot ……………….……2021/2022. 

(maximum 3 opeenvolgende) 

 

Toelichting : ………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening : ………………………………………..     
  
 
 

AFWEZIGHEIDSATTEST (in te vullen door de ouders/opvoeders)   3 

 
Mijn dochter/zoon …………………………………………..………. klas ……..……………. 

was AFWEZIG wegens ziekte op/van …………..……….tot ……………….……2021/2022. 

(maximum 3 opeenvolgende dagen) 

 

Toelichting : ………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening : ………………………………………..      
  
  
 

AFWEZIGHEIDSATTEST (in te vullen door de ouders/opvoeders)   4 

 
Mijn dochter/zoon …………………………………………..………. klas ……..……………. 

was AFWEZIG wegens ziekte op/van …………..……….tot ……………….……2021/2022. 

(maximum 3 opeenvolgende dagen) 

 

Toelichting : ………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening : ………………………………………..  
 



  WAT TE DOEN BIJ AFWEZIGHEID WEGENS ZIEKTE ? 
 

1. Verwittig zo snel mogelijk de school. 

2. Zorg dat iedere afwezigheid gewettigd wordt door een schriftelijk bewijs : 

- Medisch attest uitgereikt door een arts 

 indien afwezigheid meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen 

 nadat leerling tijdens het schooljaar al 4X afwezig is geweest 

 

- Briefje  van de ouders (kan enkel via dit formulier) voor een periode die niet 

onder vorige punten valt. 
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5. Verwittig zo snel mogelijk de school. 

6. Zorg dat iedere afwezigheid gewettigd wordt door een schriftelijk bewijs : 

- Medisch attest uitgereikt door een arts 

 indien afwezigheid meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen 

 nadat leerling tijdens het schooljaar al 4X afwezig is geweest 

 

- Briefje  van de ouders (kan enkel via dit formulier) voor een periode die niet 

                        onder vorige punten valt. 

 

  WAT TE DOEN BIJ AFWEZIGHEID WEGENS ZIEKTE ? 
 

7. Verwittig zo snel mogelijk de school. 

8. Zorg dat iedere afwezigheid gewettigd wordt door een schriftelijk bewijs : 

- Medisch attest uitgereikt door een arts 

 indien afwezigheid meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen 

 nadat leerling tijdens het schooljaar al 4X afwezig is geweest 

 

- Briefje  van de ouders (kan enkel via dit formulier) voor een periode die niet 

                         onder vorige punten valt. 

 


