Gemeentelijke Basisschool
“de Kriebel”
Schoolstraat 1
2250 Olen
tel.: 014/25.74.56

Afwezigheidsbericht
(Bezorg dit bericht zo vlug mogelijk aan de groepsleraar a.u.b.!)
Ondergetekende deelt mee dat:
naam van het kind: __________________________________

klas: ______

afwezig was van … / … / … tot en met … / … / … wegens
0 van rechtswege gewettigde afwezigheden (*)
0 bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een
bloed- of aanverwant van uw kind (*)
0 bijwonen van een familieraad (*)
0 oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (*)
0 opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum (*)
0 onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (*)
0 beleven van feestdagen verbonden aan erkende levensbeschouwelijke overtuigingen (bv. offerfeest, suikerfeest, …)

0 afwezigheden mits toestemming van de directeur (*)
0 voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de
tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis, maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een
emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten en begrafenis in het buitenland bij te wonen (*)
0 actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of als lid van een club
geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Uw
kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (*)
0 in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur
op voorhand zijn akkoord verleend hebben. (*)
0 afwezigheden wegens topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek voor maximaal 6 lestijden per week
(verplaatsingen inbegrepen), mits het vooraf indienen van een dossier en een goedkeuring van dit dossier door de directie (*)

datum: … / … / …

handtekening ouder(s)
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