
Ouderattest 1 voor ziekte   2022 - 2023          bijlage 4.7. 

 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Voornaam: ……………………………………………………………………………………………………… 

Klas: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Afwezigheid: dag(en) : …………………… van ………………………. tot …………………. 

Reden: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam van wie tekent,                                    Handtekening, 

 

……………………………………………………              …………………………………………………… 

Na het binnenbrengen van 4 ouderattesten is een doktersattest 

verplicht voor ELKE afwezigheid 

 
 

 Ouderattest 2 voor ziekte   2022 - 2023            bijlage 4.7. 

 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Voornaam: ……………………………………………………………………………………………………… 

Klas: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Afwezigheid: dag(en) : …………………… van ………………………. tot …………………. 

Reden: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam van wie tekent,                                    Handtekening, 

 

……………………………………………………              …………………………………………………… 

Na het binnenbrengen van 4 ouderattesten is een doktersattest 

verplicht voor ELKE afwezigheid 
 

 
 
 
 
 

  

Ouderattest 3 voor ziekte   2022 - 2023          bijlage 4.7. 

 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Voornaam: ……………………………………………………………………………………………………… 

Klas: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Afwezigheid: dag(en) : …………………… van ………………………. tot …………………. 

Reden: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam van wie tekent,                                    Handtekening, 

 

……………………………………………………              …………………………………………………… 

Na het binnenbrengen van 4 ouderattesten is een doktersattest 

verplicht voor ELKE afwezigheid 

 
 

 Ouderattest 4 voor ziekte   2022 - 2023           bijlage 4.7. 

 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Voornaam: ……………………………………………………………………………………………………… 

Klas: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Afwezigheid: dag(en) : …………………… van ………………………. tot …………………. 

Reden: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam van wie tekent,                                    Handtekening, 

 

……………………………………………………              …………………………………………………… 

Na het binnenbrengen van 4 ouderattesten is een doktersattest 

verplicht voor ELKE afwezigheid 
 



Reglement in verband met afwezigheden 

 

Na elke afwezigheid wordt door de ouders een ouderattest ingevuld. 

Dit ingevuld en ondertekend ouderattest wordt door de leerling 

afgegeven aan de leerkracht zodra zij/hij de lessen terug hervat. 

 

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat 

het door de ouders ingevuld ouderattest. 

Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door 

de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een 

medisch attest vereist. 
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de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een 

medisch attest vereist. 
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