AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS
De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind voltijds leerplichtig is vanaf 1
september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Dat betekent onder andere dat
uw kind -indien het in de lagere school zit- daadwerkelijk elke schooldag (voor- én
namiddag) op school aanwezig moet zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden.
Daarnaast is het sinds het schooljaar 2020-2021 zo dat 5-jarige kleuters minstens
290 halve dagen naar school moeten gaan. Ook hier gelden dus specifieke regels
met betrekking tot gewettigde afwezigheid.
Hierna in een notendop de belangrijkste regelgeving rond die gewettigde
afwezigheid van 5-jarige kleuters en lagere schoolkinderen. De volledige uitleg vindt
u op de website van de school.
1. Afwezigheden in het lager onderwijs
Uw kind kan in de lagere school enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende
situaties:
1.1. Afwezigheid wegens ziekte
- Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje
van de ouders. Gebruik hiervoor uitsluitend één van de vier voorgedrukte
afwezigheidsattesten die in de agenda van uw kind zitten (model 1). Knip het
strookje uit (begin met nr. 1, daarna 2, …) en bezorg het op school zodra uw kind
terug naar school gaat. Dit attest kan dus slechts vier keer per schooljaar door de
ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is dus steeds een medisch
attest vereist.
- Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, of hebt u zelf
reeds 4 keer een briefje geschreven (zie hierboven), dan is er altijd een medisch
attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een
geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de
administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.
We stellen het op prijs indien u de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) verwittigt
omtrent de afwezigheid van uw kind.
1.2. Van rechtswege gewettigde afwezigheden
Naast de (gewettigde) afwezigheid wegens ziekte is er nog een aantal van
rechtswege gewettigde afwezigheden zoals bijvoorbeeld naar aanleiding van het
bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder
hetzelfde dak woont als uw kind, of voor feestdagen verbonden aan de
levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten
komen hiervoor in aanmerking.
Voor elk van deze afwezigheden bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een door u
geschreven verantwoording vergezeld van een officieel document. Gebruik bij
voorkeur het model ( model 2) dat u in de agenda van uw kind vindt. Bij terugkomst
op school, ontvangt uw kind een nieuw exemplaar.

1.3. Afwezigheden mits voorafgaandelijke toestemming van de directeur
Tenslotte wordt er door de wetgever nog een aantal afwezigheden toegestaan mits
-voorafgaandelijk- de toestemming daartoe werd gegeven door de directeur.
Voorbeelden van dit soort afwezigheden kan u weeral terugvinden op de website
van de school. Gebruik bij de aanvraag hiervoor eveneens het formulier (model 2).
Problematische afwezigheden
Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven
beschreven, zijn te beschouwen als problematische afwezigheden.
Van zodra uw kind in de lagere school in één schooljaar 5 halve schooldagen
problematisch afwezig is, dient de school samen met het CLB een
begeleidingsdossier op te starten dat ter inzage is voor de controlerende
verificateur.
2. Afwezigheden in het kleuteronderwijs (enkel voor de vijfjarige kleuters!)
De regelgeving is niet zo strikt wat betreft de verantwoordingsstukken van
afwezigheden van 5-jarige kleuters. Toch willen we u ook aansporen om elke
afwezigheid van uw 5-jarige kleuter schriftelijk te verantwoorden aan de
kleuterleidster. Dat kan door een doktersattest of een eigenhandig geschreven
briefje dat u afgeeft, de eerstvolgende dag dat uw (5-jarige) kleuter terug naar school
komt.
Ook hier stellen we het op prijs indien u de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch)
verwittigt omtrent de afwezigheid van uw kind.

