
AFWEZIGHEIDSKAART voor leerplichtige leerlingen  (lager onderwijs of 

kleuteronderwijs)  (geboren vanaf 01.01.2015)    2020-2021 

  - 

Datum:……………………………..……….Mijn zoon/dochter was  afwezig van ……………............ tot ………………… 

om de volgende reden: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

                Handtekening ouder(s): 

Deze kaart moet voor iedere afwezigheid worden ingevuld (ook voor  een halve dag). 

De ouders ontvangen in het begin 4 kaarten en bewaren de niet-ingevulde afwezigheidskaarten. 

Voor meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen is altijd een MEDISCH ATTEST (dokter) VERPLICHT. 

De klastitularis bewaart de ingevulde kaarten per leerling in het aanwezigheidsmapje. 

OPMERKING: 

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

Naam:          Klas:  
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