Gemeentelijke Basisschool
“de Kriebel”
Schoolstraat 1
2250 Olen
tel.: 014/25.74.56
administratieven@dekriebel.eu

Ziektebriefje
(Bezorg dit bericht zo vlug mogelijk aan de groepsleraar a.u.b.!)
Ondergetekende deelt mee dat:
naam van het kind: _______________________________ klasgroep:___

schooljaar 2019-2020

afwezig was van … / … / … tot en met … / … / … wegens
0 ziekte (*)
je mag zelf 4 briefjes schrijven per schooljaar
bij een afwezigheid van meer dan 3 kalenderdagen is een doktersbriefje (geschreven door een geneesheer, een geneesheerspecialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend
labo verplicht!)
als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten
de schooluren plaatsvinden).
wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie
noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,…) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest die het ziektebeeld
bevestigt volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

datum: … / … / …

handtekening ouder(s)
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