
 

     

 

 

Aanwezigheid op school en op tijd komen 

Algemeen 

We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. De voldoende aanwezigheid van je 
kind op school draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan. 

 De school verwacht dat ouders hun kind op tijd naar school brengen en dit zowel in het 
kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. De school begint om 08.25uur en eindigt om 
15.25uur (op woensdag om 11.40uur).  

 

 Kinderen die te laat toekomen, worden gemeld aan bij de directie of het secretariaat. 
Ouders brengen hun kind NOOIT zelf naar de klas. We verwachten dat je ons voor 
09.00uur verwittigt bij afwezigheid van je kind. 
 

 We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen 
we begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen 
voor het verkrijgen en behouden van de kleuter- en/of schooltoeslag, voor de toelating 
tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs. 
Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan de overheid en aan het 
CLB. 
 

 De school contacteert het CLB  bij twijfel over een medisch attest. 
 

 Lessen, die gemist worden door te laat komen, worden op school NIET ingehaald. 
 

 Wanneer is uw kind te laat op school? Als de bel gaat, moeten alle kinderen op school zijn. 
Wie daarna toekomt, is te laat.  
 

 Wanneer is uw kind onwettig afwezig? Zie info verder 



 

Kleuterschool 

 Alle kleuters komen zo veel mogelijk naar school. 
 

 Leerplicht vanaf 5 jaar 
5-jarigen moeten minstens 290 halve lesdagen per schooljaar naar school. (Een 
gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve lesdagen).  
 

 Ging uw kleuter te weinig naar school? De klassenraad van de lagere school beslist:   
 Ofwel mag je kind toch naar het 1ste leerjaar. 
 Ofwel moet je kind nog een jaar in het kleuteronderwijs blijven. Daar moet je kind 
dan elke schooldag op school aanwezig zijn.  
 

6-7-jarige kleuters en lagere school 

 Vanaf 5 B-codes voor 6-7-jarige kleuters, 5-jarigen in de lagere school en voor alle lagere 
schoolkinderen wordt het CLB door de school verwittigd. De school spreekt je aan op een 
oudergesprek of aan de poort en/of er volgt een telefonisch gesprek. Je krijgt een 
officiële brief van de school met info over de problematische afwezigheden. Deze brief 
onderteken je en bezorg je terug aan de school. 
 

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

tot drie opeenvolgende kalenderdagen ziek 
 
- leerkracht verwittigen 
- briefje van de ouders is voldoende 
 

méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek 
 
- leerkracht verwittigen 
- doktersbriefje verplicht 
- maximum 4 x per schooljaar  
 

 
consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de 
dokter of tandarts) 
 

 
- op voorhand toestemming aan de  
directie vragen      
- indien mogelijk buiten de schooluren  
- doktersbriefje aan de leerkracht 
bezorgen 
 

 
Afwezigheden voor andere, specifieke 
gebeurtenissen zoals revalidatie, trainingen voor 
topsport, rouwperiode, uitzonderlijke persoonlijke 
redenen… 

 
- te bespreken met de directie 

 


