Ziektebriefje 3

Ziektebriefje 1
Naam leerling : …………………………………………...…………………..…………………

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

Klas : ……………….

Klas : ……………….

Datum afwezigheid : ……………………………………………….

Datum afwezigheid : ……………………………………………….

Reden afwezigheid : ………………………………………………..…………………………

Reden afwezigheid : ………………………………………………..…………………………

Dit briefje werd ingevuld door : ………………………………..

Dit briefje werd ingevuld door : ………………………………..

Handtekening :

Handtekening :
Bezorg dit briefje zo snel mogelijk aan de klasleerkracht

Bezorg dit briefje zo snel mogelijk aan de klasleerkracht
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Ziektebriefje 4
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Dit briefje werd ingevuld door : ………………………………..

Handtekening :

Handtekening :
Bezorg dit briefje zo snel mogelijk aan de klasleerkracht

Bezorg dit briefje zo snel mogelijk aan de klasleerkracht

WAT TE DOEN BIJ AFWEZIGHEDEN?

WAT TE DOEN BIJ AFWEZIGHEDEN?

1. Je ouders verwittigen de school tussen 8u en 10u. op het nummer : 03/886 57 09

1. Je ouders verwittigen de school tussen 8u en 10u. op het nummer : 03/886 57 09

2. Welk bewijs heb je nodig?

2. Welk bewijs heb je nodig?

Reden

Periode

Bewijs

Reden

Periode

Bewijs

Ziekte of medisch reden

Max 3 opeenvolgende dagen

Briefje van ouders (max 4 per schooljaar)

Ziekte of medisch reden

Max 3 opeenvolgende dagen

Briefje van ouders (max 4 per schooljaar)

+4 opeenvolgende dagen

Doktersbewijs

+4 opeenvolgende dagen

Doktersbewijs

Dag van de begrafenis

Overlijdensbericht

Begrafenis (familielid)

Dag van de begrafenis

Overlijdensbericht

Begrafenis (familielid)

Huwelijk (familielid)

Dag van het huwelijk

Huwelijksaankondiging

Huwelijk (familielid)

Dag van het huwelijk

Huwelijksaankondiging

Oproeping rechtbank

Dag van de oproeping

Oproepingsbevel

Oproeping rechtbank

Dag van de oproeping

Oproepingsbevel

Alle andere redenen

Voor 1/2de dag tot meerdere

Steeds vooraf schriftelijk aanvragen bij directie.
Reden opgeven. (max 3 dagen per schooljaar)

Alle andere redenen

Voor 1/2de dag tot meerdere

Steeds vooraf schriftelijk aanvragen bij directie.
Reden opgeven. (max 3 dagen per schooljaar)

Afwezigheden om ‘familiale redenen’ worden niet aanvaard. Vermeld steeds de correcte reden.
Bij twijfel vraag uitleg aan de klasleerkracht.

3. Bezorg de bewijsstukken aan de klasleerkracht op de dag dat je terugkomt.
Bij afwezigheid van meer dan 1 week stuur je het bewijs op naar de school of laat het afgeven.
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