
 

 

Vrije Basisschool Wijnendale 
kloosterstraat 5 
8820 Torhout 
tel 050: 21 19 79 
fax 050: 23 10 76 
e-mail: wijnendale@sint-rembert.be 
website: www.sint-rembert.be 

 

Schooljaar ……………. 

 

Aan de directie, 

 

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

Klas:    …………………………………………………………………………… 

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

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

 

Ingevuld door (duid aan) 

Vader/moeder/voogd/…....../ …………………………………………………………………………… 

 

        Handtekening, 

 

 

 

Gelieve dit kaartje zo spoedig mogelijk na de afwezigheid terug te bezorgen! 
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Aandacht: gewettigde afwezigheden! 
 

Uw kind is verplicht aanwezig op alle schooldagen van 1 september t.e.m. 30 juni. 

 

Ziekte:  

- Is uw kind meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest 

vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist… of een 

administratieve dienst van een ziekenhuis. Als het enkel gaat om een consultatie (bijvoorbeeld 

een bezoek aan de tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. 

- Voor ziekte t.e.m. 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een ondertekend briefje van de 

ouders. Dergelijk groen briefje (verkrijgbaar op secretariaat) kan slechts 4 keer per schooljaar 

door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de 5de keer is steeds een medisch attest 

vereist.  

- Kortere afwezigheden wegens ziekte (< 3 dagen) kunnen ook met een doktersattest gemeld 

worden. 

- U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijvoorbeeld telefonisch) en bezorgt het attest zo vlug 

mogelijk. 

- Voor bijzondere omstandigheden door de wet bepaald kan de directie uitzonderlijke 

toestemming geven. 
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