
 

Beste ouder, 

 

De Belgische leerplicht bepaalt dat kinderen leerplichtig zijn vanaf 1 september in het 

kalenderjaar waarin ze zes worden. Ook kinderen die op vijf jaar reeds naar het lager 

onderwijs overstappen, zijn leerplichtig. Als ouder ben je er verantwoordelijk voor dat 

je kind aan deze leerplicht voldoet. 
 

Om aan de leerplicht te voldoen, is het niet voldoende om je kind in een school in te 

schrijven, je kind moet elke schooldag van het schooljaar ook werkelijk op school 

aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden. 

Hieronder vind je een overzicht van de situaties waarin een leerplichtig kind gewettigd 

afwezig kan zijn, en wat jouw verwachtingen daarbij zijn. 
 

 

1. Ziekte 
 

Is je kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een medisch attest 

steeds vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een huisdokter, geneesheer-specialist, 

psychiater, tandarts, orthodontist en de administratieve dienst van een ziekenhuis of 

erkend labo. 
 

Indien je kind aan een chronische aandoening lijdt waardoor het herhaaldelijk voor 

korte periodes afwezig is (bv. astma, migraine, …), kan na samenspraak tussen school 

en CLB een medisch attest opgesteld worden dat het ziektebeeld bevestigt. Wanneer een 

afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de 

ouders. 
 

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de 

ouders.  

Let wel: zo’n briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven 

worden, vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist. 

Elke afwezigheid in de week voor en na een vakantieperiode (zomer-, herfst-, kerst-, 

krokus- en paasvakantie) moet met een doktersattest gestaafd worden. 
 

Als je kind ziek is, verwittig je meteen de school en bezorg je het attest zo snel mogelijk 

aan de school of aan de leerkracht. 
 

 

2. Van rechtswege gewettigde afwezigheden 
 

Hieronder vallen afwezigheden ten gevolge van: 

 het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder 

hetzelfde dak woont als je kind, of van een bloed- of aanverwant van je kind; 

 het bijwonen van een familieraad; 

 een oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bv. wanneer je kind gehoord 

wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor een 

jeugdrechtbank); 



 

 het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere 

jeugdzorg en de jeugdbescherming (bv. opname in een onthaal-, observatie- en 

oriëntatiecentrum); 

 onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bv. door 

een staking van het openbaar vervoer, door een overstroming, …); 

 feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van je kind. Enkel de door de 

grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking: de anglicaanse, 

islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestants-evangelische 

godsdienst. 
 

Voor elke afwezigheid bezorg je de school zo snel mogelijk een officieel document. 

Enkel in het laatste geval (religieuze feestdag) schrijf je zelf een verantwoording voor 

de afwezigheid. 
 

 

3. Afwezigheden mits toestemming van de directeur 
 

Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan je kind afwezig zijn in de 

volgende omstandigheden: 

 in geval van een sterfgeval van iemand die onder hetzelfde dak woont als je kind, 

of een bloed- of aanverwant van het kind tot in de tweede graad. Het gaat hier niet 

om de dag van de begrafenis (die valt onder de van rechtswege gewettigde 

afwezigheden) maar wel bv. om een rouwperiode om het kind een emotioneel 

evenwicht te laten terugvinden of om het kind toe te laten een begrafenis in het 

buitenland bij te wonen; 

 indien je kind als individu of als lid van een club actief deelneemt aan culturele of 

sportieve manifestaties. Het bijwonen van trainingen komt hiervoor niet in 

aanmerking, wel bv. deelname aan een kampioenschap of competitie. Per 

schooljaar kan je kind hiervoor maximaal tien halve schooldagen afwezig zijn. 

 in uitzonderlijke omstandigheden om persoonlijke redenen. Voor deze 

afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord gegeven hebben. Per 

schooljaar kan het om maximaal vier halve schooldagen gaan. 

 afwezigheden wegens topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek 

voor maximaal zes lestijden per week. Hiervoor moet een dossier opgemaakt 

worden, dat moet worden goedgekeurd door de directie. Dit dossier bestaat uit een 

gemotiveerde aanvraag van de ouders, een verklaring van een bij de Vlaamse 

Sportfederatie aangesloten sportfederatie, en een medisch attest van een sportarts 

van een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap. 
 

Ook in deze situaties moet je zo snel mogelijk een schriftelijke verantwoording van de 

afwezigheid aan de school bezorgen. 

Opgelet: deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, 

het gaat niet om een recht dat je kunt opeisen. Het is aan de directeur om autonoom te 

beslissen de afwezigheid al dan niet toe te staan. 

 



 
AFWEZIGHEID wegens ziekte (t.e.m. drie opeenvolgende kalenderdagen) 

Ondergetekende …………………………………………………………… 

verklaart dat ………………………………………………………………. 
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