
 

Naam leerling :  ...................................................................................................................  

 

Klas : .........................................  Datum afwezigheid :  ..........................  

 

Reden van afwezigheid  

 

o Code Z (ziektebriefje ouders = max. 4 maal drie opeenvolgende kalenderdagen) 

o Code L (laattijdig aangekomen) 

o Code P (afwezig met voorafgaandelijk akkoord van de directie = max. 4 halve dagen) 

Handtekening directeur ter staving van goedkeuring :  ...........................................  

o Code R (“van rechtswege gewettigde afwezigheid” mits voorlegging van een 

verklaring van de ouders of een officieel attest tot staving van de afwezigheid) 

o Code S (deelname aan culturele/sportieve manifestaties, met voorafgaandelijk akkoord 

van de directie = max. 10 halve dagen) 

Handtekening directeur ter staving van goedkeuring :  ...........................................  

o Code H (afwezigheid omwille van revalidatie tijdens de lesuren) 

o Code B (problematische afwezigheden, na 5 halve dagen = begeleidingsdossier!) 

o Code D (doktersbriefje) 

o Code Q (afwezigheid omwille van rouwperiode (mits toestemming directeur- 

Handtekening directeur ter staving van goedkeuring : …………………………… 

 

Aankruisen wat past a.u.b. 

 

Dit briefje werd ingevuld door  .  .........................................................................................  

(vader / moeder / voogd …)                                      Handtekening :  .................................  

 

Gelieve dit briefje zo spoedig mogelijk terug te bezorgen. 
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VBS ‘Sint-Joris’, Kerkstraat 9, 8730 Beernem 

 

AANDACHT 
 

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

 

 Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een 

medisch attest vereist. Voor ziekte tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat 

een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts 4 keer per schooljaar door de 

ouders zelf worden geschreven. Vanaf de 5de keer is steeds een medisch attest vereist.  

 

Voor elke vorm van afwezigheid (ook 1 dag) moet steeds zo vlug mogelijk 

eeen schriftelijke verantwoording aan de school worden bezorgd. 
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