
Naam leerling : 

Klas : 

Datum afwezigheid :  

Reden afwezigheid :  

Dit briefje werd ingevuld door :  

(vader, moeder, voogd…) 

Handtekening … 

 

Gelieve dit briefje zo spoedig mogelijk terug te bezorgen aub. 
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Aandacht 

Uw kind is verplicht aanwezig op alle schooldagen van              
1 september tot en met 30 juni. 

 

Is uw kind meer dan drie opeenvolgende schooldagen afwezig 
omwille van ziekte dan is een doktersbriefje is vereist. 

 

Is uw kind minder dan drie opeenvolgende schooldagen       
afwezig, dan dient dit briefje ingevuld te worden. 

(maximum 4 ouderbriefjes per jaar) 
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