
Vier ziektebriefjes.  

Een afwezigheid wegens ziekte is een gewettigde afwezigheid van een leerplichtige leerling is, mits de voorlegging van een 
verklaring van de ouders indien het gaat om een afwezigheid wegens ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen, 
behalve als de leerling in het lopende schooljaar al vier maal met een verklaring van de ouders afwezig is geweest wegens 
ziekte. Een ouder kan dus maximaal 4 keren per jaar een afwezigheid zelf wettigen. Gebruik hiertoe de genummerde 
ziektebriefjes.  

Opgelet:   
Een kind is afwezig wegens ziekte op vrijdag en op de daaropvolgende maandag. Aangezien het om een afwezigheid van vier 
opeenvolgende kalenderdagen gaat, moet er een medisch attest uitgereikt door een arts, ingediend worden. 
Afwezigheden in een week voor of na een vakantieperiode moeten altijd met een doktersbriefje worden gewettigd. 
Briefjes zoek?  zie website bij schoolbrochure! 

 

 

ZIEKTEBRIEFJE van de ouders nummer 4 van de 4 
 
Wil er nota van nemen dat (naam) _______________________________________ 
uit klas ___  

O op ____ 1 dag afwezig is wegens ziekte.  

O van  ____ tot en met ____ afwezig is wegens ziekte. (Max. 3 kalenderdagen!) 

Naam     datum     handtekening 
 
 
 

ZIEKTEBRIEFJE van de ouders nummer 3 van de 4 
 
Wil er nota van nemen dat (naam) _______________________________________ 
uit klas ___  

O op ____ 1 dag afwezig is wegens ziekte.  

O van  ____ tot en met ____ afwezig is wegens ziekte. (Max. 3 kalenderdagen!) 
 

Naam     datum     handtekening 
 
 

ZIEKTEBRIEFJE van de ouders nummer 2 van de 4 
 
Wil er nota van nemen dat (naam) _______________________________________ 
uit klas ___  

O op ____1 dag afwezig is wegens ziekte.  

O van  ____ tot en met ____ afwezig is wegens ziekte. (Max. 3 kalenderdagen!) 

Naam     datum     handtekening 
 
 

 
ZIEKTEBRIEFJE van de ouders nummer 1 van de 4 
 
Wil er nota van nemen dat (naam) _______________________________________ 
uit klas ___  

O op ____  1 dag afwezig is wegens ziekte.  

O van  ____ tot en met ____ afwezig is wegens ziekte. (Max. 3 kalenderdagen!) 

Naam     datum     handtekening 


