
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 afwezig 
omwille van ziekte dan is een doktersbriefje vereist. Is uw kind tot en met drie 
opeenvolgende kalenderdagen afwezig wegens ziekte dan is een  ondertekende 
schriftelijke verklaring van de ouders vereist.  

 

Afwezigheidsbriefje 1 

Naam leerling:         klas:     

Datum afwezigheid:             

Reden afwezigheid:   Ziekte    Andere:         

Dit briefje werd ingevuld door (vader, moeder, voogd, …):  

naam:         relatie:       

Handtekening:  

 

Gelieve dit kaartje zo spoedig mogelijk terug te bezorgen aan de school. 

 

 

 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 afwezig omwille van ziekte dan is een doktersbriefje vereist. Is 
uw kind tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen afwezig wegens ziekte 
dan is een  ondertekende schriftelijke verklaring van de ouders vereist.  

 

       

Afwezigheidsbriefje 2 

Naam leerling:         klas:     

Datum afwezigheid:             

Reden afwezigheid:   Ziekte    Andere:         

Dit briefje werd ingevuld door (vader, moeder, voogd, …):  

naam:         relatie:       

Handtekening:  

 

Gelieve dit kaartje zo spoedig mogelijk terug te bezorgen aan de school 



Aandacht ! ! ! Uw kind is verplicht aanwezig op alle schooldagen  van 1september 
tot en met 30 juni. Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen 
afwezig omwille van ziekte dan is een doktersbriefje vereist. Is uw kind tot en met 
drie opeenvolgende kalenderdagen afwezig wegens ziekte dan is een 
ondertekende schriftelijke verklaring van de ouders vereist.  

 

      Afwezigheidsbriefje 3 

Naam leerling:         klas:     

Datum afwezigheid:             

Reden afwezigheid:   Ziekte    Andere:         

Dit briefje werd ingevuld door (vader, moeder, voogd, …):  

naam:         relatie:       

Handtekening:  

 

Gelieve dit kaartje zo spoedig mogelijk terug te bezorgen aan de school 

 

 

    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 afwezig omwille van ziekte dan is een doktersbriefje 
 vereist. Is uw kind tot en met drie opeenvolgende  kalenderdagen 
 afwezig wegens ziekte dan is een  ondertekende  schriftelijke verklaring 
 van de ouders vereist.  

 

      Afwezigheidsbriefje 4 

Naam leerling:         klas:     

Datum afwezigheid:             

Reden afwezigheid:   Ziekte    Andere:         

Dit briefje werd ingevuld door (vader, moeder, voogd, …):  

naam:         relatie:       

Handtekening:  

 

Gelieve dit kaartje zo spoedig mogelijk terug te bezorgen aan de school 


