Willebroek, 02.09.2013

Beste ouders

Tijdens de voorbije zomervakantie werd een wijziging doorgevoerd in de
regelgeving betreffende het wettigen van de afwezigheid van uw
kind(eren). Wij zijn dan ook verplicht deze verandering nog toe te voegen
aan onze schoolreglementen.
Wij hebben voor u het gewijzigde gedeelte als vetgedrukte tekst in de
kader op de achterzijde toegevoegd, zodat u snel op de hoogte bent van
deze aanpassing.
Kort samengevat bent u vanaf nu verplicht om elke afwezigheid tijdens de
week onmiddellijk voor of na een vakantie te wettigen aan de hand van een
medisch attest, een briefje van uzelf volstaat dan namelijk niet meer.
U vindt deze tekst ook in het schoolreglement dat u op onze website kan
lezen.
Met vriendelijke groeten
Anne Sas
Directeur BSGO ‘t Venneke
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AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN

a) Verklaring door de ouders
Als de ziekte een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen niet overschrijdt, volstaat een
verklaring ondertekend en gedateerd door de ouders.
Een dergelijke verklaring kan maximaal viermaal per schooljaar aangewend worden (behalve bij
chronisch zieke kinderen).

Bovendien geldt de verklaring niet in de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na
de herfst-, de kerst-, de krokus-, de paas- of de zomervakantie. Onder een ouder
wordt verstaan een persoon die het ouderlijk gezag uitoefent of in rechte of in feite
de leerling onder zijn bewaring heeft.

b) Medisch attest
Een medisch attest is
vereist:






als de ziekte een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen
overschrijdt;
als al viermaal in hetzelfde schooljaar een verklaring van de ouders
werd ingediend voor een ziekteperiode van drie of minder
kalenderdagen;

een afwezigheid tijdens de week onmiddellijk vóór of
onmiddellijk na de herfst-, de kerst-, de krokus-, de
paas- of de zomervakantie;
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