
Wettigingen voor afwezigheid (leerplichtige kleuters en leerlingen lagere school)2022-2023 

 

Mijn kind:    klas: kon de lessen niet bijwonen op  

Reden:   Ziekte      Handtekening:      

                                                                                                         (naam vader/moeder/voogd) 

Administratieve aanduiding betreft al gebruikte Z-briefjes: Z1  

Gelieve hem/haar hiervoor te verontschuldigen. Bij ziekte van meer dan 3 opeenvolgende 

kalenderdagen bezorg ik het schoolsecretariaat een medisch attest. Voor kortere ziekte 

periode volstaat deze wettiging (maximum 4 keer per jaar z1,z2,z3,z4) Afwezigheden om 

andere redenen kunnen pas NA toestemming van de directie of bij voorlegging van de 

rechtswege erkende wettiging. (vraag inlichtingen op het secretariaat) 
 

 

Wettigingen voor afwezigheid (leerplichtige kleuters en leerlingen lagere school)2022-2023 

 

Mijn kind:    klas: kon de lessen niet bijwonen op  

Reden:    Ziekte    Handtekening:      

                                                                                                         (naam vader/moeder/voogd) 

Administratieve aanduiding betreft al gebruikte Z-briefjes: Z2  

Gelieve hem/haar hiervoor te verontschuldigen. Bij ziekte van meer dan 3 opeenvolgende 

kalenderdagen bezorg ik het schoolsecretariaat een medisch attest. Voor kortere ziekte 

periode volstaat deze wettiging (maximum 4 keer per jaar z1,z2,z3,z4) Afwezigheden om 

andere redenen kunnen pas NA toestemming van de directie of bij voorlegging van de 

rechtswege erkende wettiging. (vraag inlichtingen op het secretariaat) 
 

 

Wettigingen voor afwezigheid (leerplichtige kleuters en leerlingen lagere school)2022-2023 

 

Mijn kind:    klas: kon de lessen niet bijwonen op  

Reden:   Ziekte    Handtekening:      

                                                                                                         (naam vader/moeder/voogd) 

Administratieve aanduiding betreft al gebruikte Z-briefjes: Z3  

Gelieve hem/haar hiervoor te verontschuldigen. Bij ziekte van meer dan 3 opeenvolgende 

kalenderdagen bezorg ik het schoolsecretariaat een medisch attest. Voor kortere ziekte 

periode volstaat deze wettiging (maximum 4 keer per jaar z1,z2,z3,z4) Afwezigheden om 

andere redenen kunnen pas NA toestemming van de directie of bij voorlegging van de 

rechtswege erkende wettiging. (vraag inlichtingen op het secretariaat) 
 
 

Wettigingen voor afwezigheid (leerplichtige kleuters en leerlingen lagere school)2022-2023 

 

Mijn kind:    klas: kon de lessen niet bijwonen op  

Reden:   Ziekte    Handtekening:      

                                                                                                         (naam vader/moeder/voogd) 

Administratieve aanduiding betreft al gebruikte Z-briefjes: Z4 

Gelieve hem/haar hiervoor te verontschuldigen. Bij ziekte van meer dan 3 opeenvolgende 

kalenderdagen bezorg ik het schoolsecretariaat een medisch attest. Voor kortere ziekte 

periode volstaat deze wettiging (maximum 4 keer per jaar z1,z2,z3,z4) Afwezigheden om 

andere redenen kunnen pas NA toestemming van de directie of bij voorlegging van de 

rechtswege erkende wettiging. (vraag inlichtingen op het secretariaat) 


