Aalst, 1 september 2017

Beste ouder
Beste leerling
Hieronder vindt u de afspraken omtrent afwezigheden alsook vier strookjes die kunnen
gebruikt worden als gewettigd afwezigheidsbewijs.

Bij elke afwezigheid wordt de school verwittigd:


bij een voorziene afwezigheid: vooraf op het secretariaat met de nodige
bewijsstukken;



bij een onvoorziene afwezigheid:
o Telefonisch (vóór 08.30u ’s morgens en vóór 13u bij afwezigheid in de
namiddag) door de ouders;


Telefoon: 053/76 96 20

o Bij terugkeer geeft de leerling zelf de nodige bewijsstukken af aan het SEC
binnen de 10 dagen, zo niet onwettige afwezigheid.

Met vriendelijke groeten

Marie-Paule Haegeman

Nancy Renier

Directeur

Coördinator

REDEN

REGEL

WAT

AFGEVEN

OPMERKING

DOEN?
Max. 3 opeenvolgende
kalenderdagen
Medische reden (ziekte)

Sterfgeval of rouwperiode
Huwelijk van ouder, broer,
zus
Oproeping of dagvaarding
rechtbank

1 dag
Aantal dagen wordt beslist door
directie.
1 dag

Overmacht (treinstaking, …)
Persoonlijke redenen
Suikerfeest/Offerfeest
Te laat op school

1 dag
Bij aankomst onmiddellijk
aanmelden op het SEC

Telefoneren
naar SEC

Vooraf SEC
verwittigen
Vooraf directie
contacteren
Vooraf SEC
verwittigen
Vooraf SEC
verwittigen
Telefoneren
naar SEC
Vooraf directie
contacteren
Vooraf directie
verwittigen
Telefoneren
naar SEC indien
mogelijk

Strookje uit schoolagenda ingevuld en
ondertekend door de ouders (max. 4
per schooljaar) of medisch attest
Medisch attest

Overlijdensbericht

Bij afwezigheid tijdens een examen of OC,
steeds medisch attest

Voor groottante en –nonkel, achterneef en –
nicht, kennissen, vrienden wordt afwezigheid
toegestaan voor duur van de
begrafenisdienst.

Overlijdensbericht
Huwelijksbericht

Voor tante, nonkel, nicht, neef, kennissen,
vrienden wordt er doorverwezen naar directie.

Bewijs van oproeping of dagvaarding
Schriftelijke melding door de ouders
Schriftelijke vraag door de ouders aan
directie
Schriftelijke melding door de ouders

Opmerking: Enkel regelmatige leerlingen kunnen op het einde van het schooljaar een officieel studiebewijs behalen. Elke onwettige afwezigheid brengt de
“regelmatigheid” van de leerling in het gedrang. Indien er twijfel bestaat over de wettigheid, neem dan vooraf contact op met het secretariaat. 

Zie ook schoolreglement p. 4

Begrafenis van ouder, broer,
zus, grootouder, tante,
nonkel, neef, nicht

Meer dan 3 opeenvolgende
kalenderdagen.
(let op: weekdagen en vrije
dagen tellen mee)

Telefoneren
naar SEC

Afwezigheidsbriefje 1
2017 – 2018
(Alleen gebruiken in geval van ziekte, zonder doktersattest)
Bij afwezigheid van meer dan 3 dagen is een doktersattest verplicht (zie schoolreglement).
Naam: .......................................................................................................................................................
Klas: ..................................................................... Datum van afwezigheid: ............ / ........ / .................
Reden: ......................................................................................................................................................
Handtekening

Afwezigheidsbriefje 2
2017 – 2018
(Alleen gebruiken in geval van ziekte, zonder doktersattest)
Bij afwezigheid van meer dan 3 dagen is een doktersattest verplicht (zie schoolreglement).
Naam: .......................................................................................................................................................
Klas: ..................................................................... Datum van afwezigheid: ............ / ........ / .................
Reden: ......................................................................................................................................................
Handtekening

Afwezigheidsbriefje 3
2017 – 2018
(Alleen gebruiken in geval van ziekte, zonder doktersattest)
Bij afwezigheid van meer dan 3 dagen is een doktersattest verplicht (zie schoolreglement).
Naam: .......................................................................................................................................................
Klas: ..................................................................... Datum van afwezigheid: ............ / ........ / .................
Reden: ......................................................................................................................................................

Handtekening

Afwezigheidsbriefje 4
2017 – 2018
(Alleen gebruiken in geval van ziekte, zonder doktersattest)
Bij afwezigheid van meer dan 3 dagen is een doktersattest verplicht (zie schoolreglement).
Naam: .......................................................................................................................................................
Klas: ..................................................................... Datum van afwezigheid: ............ / ........ / .................
Reden: ......................................................................................................................................................
Handtekening

