
1.1 Leerplicht en afwezigheden

Het is belangrijk dat kleuters (leerplichtig of niet) regelmatig naar school komen. Het is in het
belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten
missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de
leerlingengroep.

De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgeven aan de overheid. Kleuters die onvoldoende
dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- en/of schooltoelage verliezen en ook de toegang tot
het lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat je kind effectief kleuteronderwijs volgde.

We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kind onmiddellijk aan ons meldt, liefst voor 9 uur.
Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kunt brengen, laat je dat zo snel mogelijk
weten. Je meldt je dan aan bij de directie of het secretariaat. Komt je kind meerdere keren te laat of is
je kind al vaak afwezig geweest, dan kunnen we samen nagaan hoe we de participatie van je kind
kunnen verhogen.

Je kind is nog niet leerplichtig in het kleuteronderwijs

Leerlingen jonger dan 5 jaar kunnen niet onwettig afwezig zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de
leerplicht.

Je kind is 5 jaar en leerplichtig in het kleuteronderwijs

Voor 5-jarige leerlingen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 290 halve dagen
aanwezigheid. Wij kunnen beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter aanvaardbaar is of
niet. Als de afwezigheid aanvaardbaar is, dan telt dit mee voor het bereiken van de 290 halve dagen
aanwezigheid in het kader van de leerplicht. Dat geldt niet voor de toelatingsvoorwaarden tot het lager
onderwijs!

Je kind is voltijds leerplichtig in het basisonderwijs

Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook 5-jarige leerlingen die vervroegd zijn ingestapt) en voor 6-
en 7-jarige leerlingen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij
gewettigde afwezigheid.

1.1.1 Gewettigde afwezigheden

Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs gelden volgende
gewettigde afwezigheden:

● Wegens ziekte

o Is je kind 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek, zelfs als één of meer van die dagen geen
schooldagen zijn (bv. weekend), dan is een medisch attest nodig.

o Is je kind (minder dan) 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan volstaat een briefje
(handtekening + datum) dat je ons bezorgt. Zo’n briefje kun je maar 4 keer per schooljaar
gebruiken. Een medisch attest is nodig als je al 4 keer een briefje hebt gebruikt.

o Is je kind chronisch ziek, neem dan contact op met ons en het CLB.
o Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten

de schooluren plaatsvinden.



Verwittig ons zo vlug mogelijk en bezorg het medisch attest of het briefje aan leerkracht.  Wij nemen
contact op met het CLB bij twijfel over een medisch attest.

● Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden

In volgende situaties kan je kind gewettigd afwezig zijn. Voor die afwezigheden is geen toestemming
van de directie nodig. Je verwittigt de school wel vooraf. Je bezorgt ook een officieel document of een
verklaring die de afwezigheid staaft.

o je kind woont de begrafenis of het huwelijk bij van een persoon die onder hetzelfde dak woont
of van een bloed- of aanverwant. Het gaat hier enkel over de dag van de begrafenis zelf.
Wanneer het bijwonen van de begrafenis een afwezigheid van meer dan één dag vraagt, bv.
omdat het een begrafenis in het buitenland is, dan is voor die bijkomende dagen altijd een
toestemming van de directie nodig.

o je kind woont een familieraad bij;
o je kind moet verschijnen voor de rechtbank (bv. om gehoord te worden);
o bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming;
o de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk;
o je kind viert een feestdag die hoort bij zijn geloof:

▪ Islamitische feesten:
het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag).

▪ Joodse feesten:
het joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag),het Loofhuttenfeest (2
dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van
Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen);

▪ Orthodoxe feesten:
Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest
niet samenvalt met het katholieke Paasfeest.

! De katholieke feestdagen zijn al vervat in de wettelijk vastgelegde schoolvakanties en vrije
dagen. De protestants-evangelische en anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die
daarvan afwijken.

o je kind neemt actief deel aan sportieve manifestaties voor een individuele selectie of
lidmaatschap van een vereniging als topsportbelofte. De afwezigheid kan maximaal 10 al dan
niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen. Het gaat niet over het bijwonen
van een training, maar wel het kunnen deelnemen aan wedstrijden/tornooien of stages
waarvoor je kind (als lid van een unisportfederatie) geselecteerd is. De unisportfederatie moet
een document afleveren waaruit blijkt dat je kind effectief geselecteerd is als topsportbelofte.
Dat document is geldig voor één schooljaar en moet eventueel elk schooljaar opnieuw
verlengd worden.

● Afwezigheden wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting

De afwezigheid van je kind wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting is
gewettigd. Je kind wordt als gewettigd afwezig beschouwd, ongeacht of je kind wel of niet door ons
wordt opgevangen.

1.1.2 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directie nodig is

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. Je bespreekt dat op voorhand met de directie.
Voor die afwezigheden is een toestemming van de directie nodig. Soms zijn er ook extra voorwaarden
nodig. Het gaat om een afwezigheid wegens:



● persoonlijke redenen;
● het rouwen bij een overlijden;
● het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging

of culturele en/of sportieve manifestaties (andere dan de 10 halve schooldagen waarop
topsportbeloften recht hebben);

● schoolexterne interventies;
● trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maximaal 6 lestijden

per week, verplaatsingen inbegrepen);
● Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden;
● het vergezellen van ouders tijdens hun verplaatsingen als binnenschippers, kermis- en circus

exploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners (de zogenaamde 'trekperiodes').

Opgelet: Wij kunnen geen toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit
vakantie terug te keren. Volgens de leerplicht moet je kind naar school gaan van 1 september tot en
met 30 juni.

1.1.3 Problematische afwezigheden

Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn gewettigd, zijn te beschouwen als
problematische afwezigheden. Wij zullen je onmiddellijk contacteren bij elke problematische
afwezigheid van je kind.

Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteren wij het CLB. Samen werken wij rond
de begeleiding van je kind. We nodigen je in dat geval uit voor een gesprek.


