AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS
Schema - LEERKRACHT
Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) – BaO/2006/4 (Controle van de
leerlingen in het gewoon basisonderwijs) – BaO/2006/5 (Controle van de leerlingen in het buitengewoon
basisonderwijs)
REDEN VAN AFWEZIGHEID

REGEL

WAT DOEN

AFGEVEN AAN LEERKRACHT

OPMERKING

Wegens ziekte
-

Briefje van de ouders

Afwezigheid tot
en met 3
opeenvolgende
kalenderdagen

--------------

Medisch attest

Afwezigheid van
méér dan 3
opeenvolgende
kalenderdagen

----------------

Schriftelijke verklaring
van de ouders

Maximum vier maal per schooljaar,
vanaf de vijfde afwezigheid wegens
ziekte moet er een medisch attest
zijn.
CODE Z

------------------------

------------------------------------

Medisch attest

Geneesheer, geneesheer specialist,
psychiater, tandarts, orthodontist,
administratieve diensten van
ziekenhuis of erkend labo
CODE D
Uitzondering: voor chronisch zieke
kinderen volstaat, na overleg tussen
de school en het CLB, één medisch
attest waarin het ziektebeeld van
het kind wordt bevestigd. Voor elke
afwezigheid omwille van deze reden
volstaat dan een briefje van de
ouders

1

Afwezigheid na
4X wettiging
met verklaring
van de ouders

Medisch attest

Wanneer een leerling reeds vier maal
afwezig is geweest omwille van
ziekte met een schriftelijke
verklaring van de ouders, dan is
vanaf de vijfde keer een medisch
attest vereist.
CODE D

_______________

________________________

___________________________________________

-

Twijfelachtig medisch
attest

Medische
attesten
waarrond twijfel
bestaat of die
onaanvaardbaar
zijn, worden
best
gesignaleerd aan
de CLB-arts, die
rekening houdend
met de deontologische
artsencode, deze
zaak verder kan
volgen.

Medisch attest
-

-

de geneesheer schrijft “dixit
(zegt) de patiënt
het attest is geantedateerd (de
datum van het attest valt buiten
de ziekteperiode) of begin- en/
of einddatum werden
ogenschijnlijk vervalst
het attest vermeldt een reden die
niets met de medische toestand
van de leerling te maken heeft
zoals de ziekte van één van de
ouders, hulp in het huishouden,
familiale redenen enz.

CODE B

Van rechtswege
-

Het bijwonen van een
familieraad

Officieel document

CODE R

2

-

Het bijwonen van
begrafenis- of
huwelijksplechtigheid
van een persoon die
onder hetzelfde dak
woont of een bloed- of
aanverwant
--------------

-

Oproeping of
dagvaarding voor een
rechtbank
--------------

-

----------------

Het onderworpen zijn
aan maatregelen in het
kader van de
bijzondere jeugdzorg
en de jeugdbescherming
--------------

-

----------------

----------------

De onbereikbaarheid of
ontoegankelijkheid van
de school door overmacht(staking openbaar
vervoer, overstroming)
--------------

----------------

Overlijdens- of
huwelijksbericht of een
schriftelijke verklaring
van de ouders

Enkel de dag van de begrafenis- of
huwelijksplechtigheid
CODE R

------------------------

------------------------------------

Officieel document,
bewijs van oproeping of
dagvaarding

CODE R

------------------------

------------------------------------

Officieel document

CODE R

------------------------

------------------------------------

Schriftelijke verklaring
van de ouders

Geldt niet voor stakingen in het
onderwijs.
CODE R

------------------------

------------------------------------
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-

Het beleven van feestdagen verbonden aan de
levens-beschouwelijke
overtuiging

Schriftelijke verklaring
van de ouders

Door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuigingen:
anglicaanse, islamitische, joodse,
katholieke, orthodoxe en
protestantse godsdienst.
CODE R

________________________

____________________________________

Gesprek met
directie vooraf

Overlijdensbericht
Schriftelijke verklaring
van de ouders

Het betreft hier niet de dag van de
begrafenis, wel bijvoorbeeld een
periode die nodig kan zijn om het
kind toe te laten een emotioneel
evenwicht terug te vinden
(rouwperiode). Dit biedt ook
mogelijkheden om, mits toestemming
van de directeur, een begrafenis van
een bloed- of aanverwant in het
buitenland bij te wonen.
CODE Q

--------------

----------------

------------------------

------------------------------------

Maximum 10
halve lesdagen
(al dan niet
gespreid) per
schooljaar

Gesprek met
directie vooraf

Officieel document van
de organiserende en / of
deelnemende vereniging

CODE S

Feestdagen
verbonden aan
de
levensbeschouwi
ng(zie MO
nieuwe
regelgeving
afwezigheden)

__________________________ _______________ ________________
Mits toestemming van de
directeur
-

-

Het overlijden van een
persoon die onder hetzelfde dak woont of
van een bloed – of
aanverwant tot en met
de tweede graad.

Deelname aan culturele
of sportieve
manifestaties

4

-

Persoonlijke redenen

Maximum 4 halve Gesprek met
directie vooraf
lesdagen (al
dan niet
gespreid) per
schooljaar

Schriftelijke verklaring
van de ouders

CODE P
Er kan hier geen toestemming gegeven
worden om vroeger op vakantie te
vertrekken of later uit vakantie
terug te keren.
Wanneer een leerling toch vervroegd
met vakantie vertrekt of later
terugkeert, dan wordt deze vorm van
afwezigheid beschouwd als
problematisch.
CODE B

--------------- ---------------- Deelname aan time-outProjecten

------------------------

----------------------------------------------------------------Deze afwezigheden komen in het
basisonderwijs zelden voor, maar in
die situaties waarin voor een
leerling een time-outproject
aangewezen is, is het in het belang
van het kind aangewezen om dit als
een gewettigde afwezigheid te
beschouwen en hun te laten
begeleiden door een gespecialiseerde
externe instantie
Code O

5

Topsport tennis, zwemmen
en gymnastiek, mits
toestemming van de
directie

Maximaal 6
lestijden per
week
(verplaatsingen
inbegrepen)

Toestemming van
directie vooraf
nodig, op basis
van dossier dat
moet bevatten:
* Gemotiveerde
aanvraag van de
ouders
* Verklaring van
een bij de
Vlaamse
sportfederatie
aangesloten
sportfederatie
* medisch attest
van een
sportarts
verbonden aan
een erkend
keuringscentrum

Indien aan alle voorwaarden
(aanvraag ouders, verklaring
sportfederatie en medisch attest)
voldaan is, kan de directie het
aanvraagdossier aanvaarden. De
directie is hiertoe niet verplicht
en kan de aanvraag dus ook weigeren,
zelfs al is aan alle voorwaarden
voldaan.
Het akkoord van de directie houdt
meteen ook een engagement van de
school in om de leerling in die mate
te begeleiden dat de afwezige
lestijden op school zo goed mogelijk
ondervangen zullen worden. De
afwezigheid mag in geen geval leiden
tot een achterstand op school.
Desgevallend zal dit van het team
een extra inspanning vragen om dit
te voorkomen. Een directie die dit
engagement niet wil nemen (bijv.
omdat het een te grote belasting
voor de school zou betekenen), heeft
dus het recht om de aanvraag te
weigeren.

CODE C

6

Trekkende bevolking
-

In uitzonderlijke
omstandigheden: de
afwezigheden van
kinderen met ouders
behorende tot de
trekkende bevolking:
binnenschippers,
kermis- en circusexploitanten en
-artiesten en
woonwagenbewoners

_________________________
Revalidatie tijdens de
lesuren

-

-

Onderwijs
op afstand.
Regelmatig
contact
tussen de
ouders en
de school
omtrent het
leren van
het kind.

Gesprek met
directie vooraf

_______________ ________________

Met ‘uitzonderlijke omstandigheden’
worden hier de situaties bedoeld
waarin het omzeggens onvermijdelijk
is dat kinderen tijdelijk met hun
ouders meereizen (= trekperiode). De
modaliteiten met betrekking tot het
onderwijs op afstand worden
vastgelegd in een overeenkomst
tussen de school en de ouders.
CODE V

________________________

Code H

Behandelingsplan
voegen bij het
aanwezigheidsregister

Attest ter bevestiging
van het verblijf

tijdelijk verblijf in
een type 5 school of
een observatiecentrum

____________________________________

Code D

Alle andere afwezigheden die hierboven niet zijn opgesomd of gewettigd kunnen worden CODE B
zijn problematische afwezigheden en zullen school en CLB in staat stellen om vanuit
dat signaal een daadwerkelijke leerplichtbegeleiding op te zetten in het belang van
het kind en zijn kansen en recht op onderwijs.

Te laat

De school
verwittigen

CODE L

7

