Nederlands

Wat doe je als je kind niet naar
school kan?

English

What to do if your child can’t
attend school?

1. Je kind is ziek

1. Your child is ill

Je verwittigt de school zo snel mogelijk via telefoon:
03 645 59 60. Je zorgt ook voor een briefje uit de
planningsagenda of een medisch attest om de afwezigheid te
wettigen.

You notify the school as soon as possible by telephone:
03 645 59 60. You will also provide a note from the planning
agenda or a medical certificate to legitimate the absence.

briefje uit de planningsagenda:
•
als je kind 1, 2 of 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek is;
•
voor maximaal 4 korte periodes van afwezigheid.
medisch attest:
•
als je kind langer dan 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek
is (ook als er in die 4 dagen 1 of meerdere vrije dagen
zitten);
•
als je de 4 briefjes van de planningsagenda opgebruikt hebt;
•
als je kind afwezig is tijdens de examens of de dag voor het
examen;
•
als je kind van het 5de of 6de jaar afwezig is voor een
grote overhoring of vaardigheidstest;
•
als je kind afwezig is tijdens een uitstap;
•
als je kind afwezig is tijdens stages en seminaries buiten de
school.
Je laat je kind het briefje uit de planningsagenda of een medisch
attest afgeven op het onthaal van de school de 1ste dag dat het
terug op school is.
Als je kind 10 dagen of langer afwezig zal zijn, bezorg je het
briefje zo snel mogelijk op school, voor je kind terugkomt.

Note from the planning agenda:
• If your child has been ill for 1, 2 or 3 consecutive calendar
days;
• For a maximum of 4 short periods of absence.
Medical certificate:
• If your child has been ill for more than 4 consecutive calendar
days (even if there are 1 or more days off in those 4 days);
• If you’ve used up all of the 4 notes from the planning agenda;
• If your child is absent during the exams or the day before an
exam;
th
th
• If your child is in its 5 of 6 year and is absent for a major
test or skill test;
• If your child is absent during a field trip;
• If your child is absent during internships and seminars
outside the school.
On the first day that your child is back at school, you have him/
her hand off the note from the planning agenda or a medical
certificate at the school’s reception. If your child will be absent
for 10 days or longer, you’ll deliver the note as soon as possible
to the school, before your child comes back.
2. Your child is absent because of a different, valid reason
Contact the principal.

2. Je kind is afwezig om een andere, grondige reden
Contacteer de directeur.
naar:
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Nederlands

Wat doe je als je kind niet naar
school kan?
1. Je kind is ziek
Je verwittigt de school zo snel mogelijk via telefoon:
03 645 59 60. Je zorgt ook voor een briefje uit de
planningsagenda of een medisch attest om de afwezigheid te
wettigen.
briefje uit de planningsagenda:
•
als je kind 1, 2 of 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek is;
•
voor maximaal 4 korte periodes van afwezigheid.
medisch attest:
•
als je kind langer dan 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek
is (ook als er in die 4 dagen 1 of meerdere vrije dagen
zitten);
•
als je de 4 briefjes van de planningsagenda opgebruikt hebt;
•
als je kind afwezig is tijdens de examens of de dag voor het
examen;
•
als je kind van het 5de of 6de jaar afwezig is voor een
grote overhoring of vaardigheidstest;
•
als je kind afwezig is tijdens een uitstap;
•
als je kind afwezig is tijdens stages en seminaries buiten de
school.
Je laat je kind het briefje uit de planningsagenda of een medisch
attest afgeven op het onthaal van de school de 1ste dag dat het
terug op school is.
Als je kind 10 dagen of langer afwezig zal zijn, bezorg je het
briefje zo snel mogelijk op school, voor je kind terugkomt.
2. Je kind is afwezig om een andere, grondige reden
Contacteer de directeur.
naar:

Français

Que faire si votre enfant ne peut
pas aller à l’école?
1. Votre enfant est malade
Il faut prévenir l’école le plus vite possible par téléphone:
03 645 59 60. Il faut aussi justifier l’absence de votre enfant
moyennant une fiche de maladie de l’agenda ou moyennant une
attestation médicale.

fiche de maladie de l’agenda:
• si votre enfant est malade pendant 1, 2 ou 3 jours calendriers
successifs;
• pour maximalement 4 périodes courtes d’absence
attestation médicale:
• si votre enfant est malade pendant plus de 4 jours calendriers
successifs (même si dans ces 4 jours il y a 1 ou plusieurs
jours fériés);
• si vous avez déjà utilisé les 4 fiches de maladie dans
l’agenda;
• si votre enfant est malade le jour d’un examen ou le jour
avant un examen;
• si votre enfant est en 5e ou 6e année secondaire et il est
absent pendant un grand test ou une évaluation d’une
compétence;
• si votre enfant est absent lors d’une excursion;
• si votre enfant est absent lors de stages ou séminaires hors
de l’école.
Votre enfant doit rendre la fiche de maladie ou l’attestation
médicale à l’accueil de l’école dès qu’il se présente à l’école.
Si votre enfant est absent pendant 10 jours ou plus, il faut rendre
l’attestation le plus vite possible à l’accueil de l’école, avant le
retour de votre enfant.
2. Votre enfant est légitimement absent pour une autre
cause
Il faut contacter le directeur.
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