AFWEZIGHEIDSBRIEFJE

Z1

(Volledig door voogd of ouders in te vullen en onmiddellijk na de afwezigheid aan de klastitularis af te geven)

Mijn zoon/dochter (naam + voornaam) ______________________________________ uit klas __
was op school afwezig op : ___________________________________ (dag en datum vermelden)
Omschrijving van de reden van afwezigheid (enkel omwille van medische redenen)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Let wel :
o
voor een afwezigheid van meer dan DRIE opeenvolgende KALENDERdagen moet een doktersattest ingediend worden ! (Wie
b.v. ziek is op vrijdag én op maandag moet dus een doktersattest indienen, aangezien dit een ziekte van vier kalenderdagen
betreft).
o
een korte afwezigheid wegens medische reden, verantwoord door de ouders, kan in een schooljaar hoogstens vier maal
voorkomen, d.w.z. dat vanaf de vijfde korte afwezigheid een doktersbriefje vereist wordt.

Handtekening (vader / moeder / voogd)

_________________________________________ Datum : ______________________________

AFWEZIGHEIDSBRIEFJE

Z3

(Volledig door voogd of ouders in te vullen en onmiddellijk na de afwezigheid aan de klastitularis af te geven)

Mijn zoon/dochter (naam + voornaam) ______________________________________ uit klas __
was op school afwezig op : ___________________________________ (dag en datum vermelden)
Omschrijving van de reden van afwezigheid (enkel omwille van medische redenen)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Let wel :
o
voor een afwezigheid van meer dan DRIE opeenvolgende KALENDERdagen moet een doktersattest ingediend worden ! (Wie
b.v. ziek is op vrijdag én op maandag moet dus een doktersattest indienen, aangezien dit een ziekte van vier kalenderdagen
betreft).
o
een korte afwezigheid wegens medische reden, verantwoord door de ouders, kan in een schooljaar hoogstens vier maal
voorkomen, d.w.z. dat vanaf de vijfde korte afwezigheid een doktersbriefje vereist wordt.

Handtekening (vader / moeder / voogd)

_________________________________________ Datum : ______________________________

AFWEZIGHEIDSBRIEFJE

Z2

(Volledig door voogd of ouders in te vullen en onmiddellijk na de afwezigheid aan de klastitularis af te geven)

Mijn zoon/dochter (naam + voornaam) ______________________________________ uit klas __
was op school afwezig op : ___________________________________ (dag en datum vermelden)
Omschrijving van de reden van afwezigheid (enkel omwille van medische redenen)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Let wel :
o
voor een afwezigheid van meer dan DRIE opeenvolgende KALENDERdagen moet een doktersattest ingediend worden ! (Wie
b.v. ziek is op vrijdag én op maandag moet dus een doktersattest indienen, aangezien dit een ziekte van vier kalenderdagen
betreft).
o
een korte afwezigheid wegens medische reden, verantwoord door de ouders, kan in een schooljaar hoogstens vier maal
voorkomen, d.w.z. dat vanaf de vijfde korte afwezigheid een doktersbriefje vereist wordt.

Handtekening (vader / moeder / voogd)

_________________________________________ Datum : ______________________________

AFWEZIGHEIDSBRIEFJE

Z4

(Volledig door voogd of ouders in te vullen en onmiddellijk na de afwezigheid aan de klastitularis af te geven)

Mijn zoon/dochter (naam + voornaam) ______________________________________ uit klas ___
was op school afwezig op : ___________________________________ (dag en datum vermelden)
Omschrijving van de reden van afwezigheid : (enkel omwille van medische redenen)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Let wel :
o
voor een afwezigheid van meer dan DRIE opeenvolgende KALENDERdagen moet een doktersattest ingediend worden ! (Wie
b.v. ziek is op vrijdag én op maandag moet dus een doktersattest indienen, aangezien dit een ziekte van vier kalenderdagen
betreft).
o
een korte afwezigheid wegens medische reden, verantwoord door de ouders, kan in een schooljaar hoogstens vier maal
voorkomen, d.w.z. dat vanaf de vijfde korte afwezigheid een doktersbriefje vereist wordt.

Handtekening (vader / moeder / voogd)

_________________________________________ Datum : ______________________________

