
 
 
 
1 september 2020 
 
 
 
Betreft: afwezigheden wegens ziekte 
 
 
 
Beste ouders, 
 
 
De reglementering i.v.m. afwezigheden wegens ziekte: 
 
Vanaf meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen afwezigheid wegens ziekte, moet 
er een doktersbewijs zijn. Voor afwezigheden wegens ziekte van 3 opeenvolgende 
dagen of minder, gebruikt u de CODE Z-kaarten.   
 
Vanaf dit schooljaar staan deze kaarten achteraan in de agenda van uw kind.  
 
Op het laatste blad van de agenda staan 4 stroken. 
Wanneer uw kind terug in school komt na een afwezigheid wegens ziekte van 3 
opeenvolgende dagen of minder, geeft u een strook mee. 
 
U knipt eerst nummer 1 onderaan uit en u vult deze in.  Bij de volgende keer 
nummer 2 …   
Zo weet u de hoeveelste keer afwezigheid wegens ziekte (3 dagen of minder) het 
voor uw kind is.  Ook voor de school is dit dan duidelijk. 
 
Bij afwezigheid anders dan ziekte, is vooraf overleg vereist met de directie en kan 
u de Z-kaarten niet gebruiken! 
Wenst u nog meer uitleg, aarzel dan niet de directeur te contacteren. 
 
Nog eens in het kort: 
 

- 1 dag afwezig wegens ziekte: code Z-kaart of doktersattest. 
- 2 dagen afwezig wegens ziekte: code Z-kaart of doktersattest. 
- 3 dagen afwezig wegens ziekte: code Z-kaart of doktersattest. 
- Meer dan 3 kalenderdagen afwezig wegens ziekte: zeker doktersattest. 
- Na 4 keer een code Z-kaart te hebben gebruikt: altijd een doktersattest. 

 
 

Met vriendelijke groeten, 
directeur Peter 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Uit de regelgeving …  
 
Ongewettigde afwezigheid  
 
Is uw kind zonder geldige reden afwezig? Dan is de school verplicht dit te 
registreren als een problematische afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen 
problematische afwezigheid schakelt de school het centrum voor 
leerlingenbegeleiding (CLB) in voor begeleiding. Er wordt gezocht naar de oorzaak 
van het spijbelen, en er wordt samen met de ouders en het kind naar een oplossing 
gezocht, vb. extra begeleiding of externe hulpverlening. Als uw kind zonder reden 
van school blijft, of als de begeleiding door de school, het CLB en andere 
hulpverleningsdiensten geweigerd wordt, dan moet de school verdere stappen 
ondernemen: de politie inschakelen (een spijbelcontract afsluiten), het ministerie 
van Onderwijs en Vorming verwittigen, ... Als uw kind te veel spijbelt kan het het 
recht op een schooltoelage verliezen en kan de uitbetaalde schooltoelage 
teruggevorderd worden. 
 
 
 


