Wat als . . . je ziek bent?
Je wordt wakker met keelpijn, ziet de stapel vol gesnoten
zakdoekjes met het uur groeien en je belandt uiteindelijk met
koorts terug in bed…Ziek zijn is geen pretje! En we begrijpen
zeker dat je niet meteen aan school denkt als je je niet lekker
voelt. Toch vragen we je de school niet te vergeten!
Je bent ziek – wat nu?
1. Je ouders verwittigen voor 10u de school
(telefonisch of via een smartschoolberichtje aan het secretariaat)
2. Ben je maar eventjes ziek? Drie opeenvolgende dagen of korter
Dan mogen je ouders vier keer per jaar zelf een afwezigheidsbriefje schrijven om je
afwezigheid te wettigen. Let op! Vanaf de vijfde keer dat je kort ziek bent is een
doktersbriefje verplicht!
3. Ben je langer ziek? Langer dan drie opeenvolgende dagen (het weekend telt ook mee!)
Dan heb je altijd een doktersbriefje nodig. Als je ziekte lang aansleept (langer dan een
week) bel je best nog even naar de school zodat we wat dingen kunnen regelen i.v.m. de
leerstof die je mist.
4. Ben je ziek tijdens de examens of als er een excursie is?
Ook dan hebben we altijd een doktersbriefje nodig – zelfs als je maar één dag afwezig bent!
5. Je bent genezen!
Je komt naar school en geeft die dag je ziekenbriefje af in de klas, of op het secretariaat.
Wanneer je dit gedaan hebt, kan je gemiste leerstof kopiëren op het secretariaat!
Let op: de school vraagt steeds een fysiek briefje, een digitale kopie wordt niet aanvaard!
6. Je neemt contact op met je leerkrachten
en spreekt een moment af om gemiste taken of toetsen in te halen. Vergeet niet: dit is jouw
verantwoordelijkheid en niet die van je leerkracht!
Opgelet: De regels omtrent doktersbriefjes zijn niet door de school bedacht maar
een wettelijke bepaling! Wij begrijpen de frustraties die de regels soms met zich meebrengen,
maar kunnen er helaas niets aan veranderen.

