
AFWEZIGHEDEN wegens ZIEKTE – middelbare Steinerschool Leuven 
Beste ouders, 
Indien de leerling één tot drie kalenderdagen afwezig is wegens ZIEKTE, vragen wij u onderstaand  briefje 
ingevuld mee te geven, de eerstvolgende dag dat de leerling terug naar school komt. Er kan slechts 4x per 
schooljaar gebruik gemaakt worden van een zelfgeschreven ziektebriefje (maak gebruik van onderstaande). 
De leerling geeft dit ‘AFWEZIGHEID WEGENS ZIEKTE’briefje  bij terugkomst af aan de onthaalmedewerker. 
 

OPMERKING 1: Dit ziektebriefje kan niet gebruikt worden om een afwezigheid wegens persoonlijke of familiale 
reden te wettigen. Voor een ‘Afwezigheid wegens Persoonlijke redenen’ moet u steeds OP VOORHAND 
schriftelijk/per mail TOESTEMMING vragen aan de Pedagogisch Gevolmachtigde: 
emma.willems@steinerschoolleuven.be 

OPMERKING 2: Voor de volgende afwezigheden moet u een MEDISCH ATTEST van de arts voorleggen: 

 voor ziekteperiodes van méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen (weekend inbegrepen). 

 voor elke afwezigheid nadat uw kind gedurende het lopende schooljaar al vier maal afwezig is geweest, zelfs als 
er geen medisch attest vereist was. 

 voor elke afwezigheid bij grote overzichtstoetsen, periodetoetsen, inhaaltoetsen/bijkomende proeven, afleveren 
portfolio en extra-muros activiteiten. 

 
AFWEZIGHEID WEGENS ZIEKTE - BRIEFJE 4 

alleen gebruiken voor afwezigheden wegens ziekte (max. 3 opeenvolgende kalenderdagen), in te vullen door de 
ouders 

Middelbare Steinerschool Leuven Schooljaar 2021-2022 
 

naam leerling:  ......................................................................................  klas:  ..................................................  

 
was afwezig van: …………… / …………… / ……………… tot en met  …………… / …………… / ……………… (VM/NM/GANSE DAG) 

 

Eventuele opmerking:   .....................................................................  handtekening ouder(s) 
 

 .....................................................................................................................  

 
 

 
AFWEZIGHEID WEGENS ZIEKTE - BRIEFJE 3 

alleen gebruiken voor afwezigheden wegens ziekte (max. 3 opeenvolgende kalenderdagen), in te vullen door de 
ouders 

Middelbare Steinerschool Leuven Schooljaar 2021-2022 
 

naam leerling:  ......................................................................................  klas:  ..................................................  

 
was afwezig van: …………… / …………… / ……………… tot en met  …………… / …………… / ……………… (VM/NM/GANSE DAG) 

 

Eventuele opmerking:   .....................................................................  handtekening ouder(s) 
 
 .....................................................................................................................  

 
 

 
AFWEZIGHEID WEGENS ZIEKTE - BRIEFJE 2  

alleen gebruiken voor afwezigheden wegens ziekte (max. 3 opeenvolgende kalenderdagen), in te vullen door de 
ouders 

Middelbare Steinerschool Leuven Schooljaar 2021-2022 

naam leerling:  ......................................................................................  klas:  ..................................................  

 
was afwezig van: …………… / …………… / ……………… tot en met  …………… / …………… / ……………… (VM/NM/GANSE DAG) 

 

Eventuele opmerking:   .....................................................................  handtekening ouder(s) 
 
 .....................................................................................................................  
 
 

 
AFWEZIGHEID WEGENS ZIEKTE - BRIEFJE 1 

alleen gebruiken voor afwezigheden wegens ziekte (max. 3 opeenvolgende kalenderdagen), in te vullen door de 
ouders 

Middelbare Steinerschool Leuven Schooljaar 2021-2022 

naam leerling:  ......................................................................................  klas:  ..................................................  

 
was afwezig van: …………… / …………… / ……………… tot en met  …………… / …………… / ……………… (VM/NM/GANSE DAG) 

 

Eventuele opmerking:   .....................................................................  handtekening ouder(s) 
 
 .....................................................................................................................  

 
 


