
Heb je een

doktersbriefje
nodig voor de school?

Wil je meer 
informatie?
• Contacteer het schoolsecretariaat
• Kijk in het schoolreglement
• Kijk op Onderwijs.vlaanderen.be/

samen-tegen-schooluitval
• Mail naar spijbelen@vlaanderen.be

Download deze folder via Vlaanderen.be/publicaties.

V.
U

.: 
Ko

en
 P

el
le

ria
ux

, a
lg

em
ee

n 
di

re
ct

eu
r, 

D
ep

ar
te

m
en

t 
O

nd
er

w
ijs

 e
n 

Vo
rm

in
g,

 K
on

in
g 

Al
be

rt
 II

-la
an

 15
, 1

21
0 

Br
us

se
l

Je kind mag 
afwezig zijn zonder 
ziektebriefje:
• bij begrafenis of huwelijk van naaste familie;
• op feestdagen verbonden met de religie of  

levensbeschouwing van je kind;
• om persoonlijke redenen, als je toestemming 

krijgt van de directeur;
• als het jonger is dan vijf jaar.

Je hebt in deze gevallen geen ziektebriefje nodig 
voor de school van je kind. De volledige lijst lees je 
in het schoolreglement. Verwittig de school wel als 
je kind niet naar school kan gaan.

Je kind mag niet 
afwezig zijn:
• om op vakantie te vertrekken;
• om naar een muziekfestival of ander 

evenement te gaan;
• omdat je zelf ziek bent.

Is je kind afwezig van school zonder geldige reden, 
dan volgt de school jouw kind nauwgelet op. 

Als het vaak gebeurt, dan is de school verplicht om 
het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) in te 
schakelen. Als je kind twee jaar op rij 30 of meer 
halve dagen ongewettigd afwezig was, kan een 
uitbetaalde schooltoelage teruggevorderd worden. 

Als na begeleiding van het CLB jouw kind afwezig 
blijft, worden verdere stappen ondernomen. Het 
dossier van jouw kind wordt dan doorgegeven aan 
politie of parket. 

Vlaanderen
is onderwijs & vorming
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2. Je kind is ziek tijdens de examens

• In het secundair onderwijs heb je altijd een me-
disch attest nodig van een dokter. Een briefje 
van de ouders is niet genoeg. 

• In het basisonderwijs zijn er geen afgebakende 
examenperiodes, dus gelden de gewone regels: 
• Je mag als ouder zelf vier keer per school-

jaar een ziektebriefje schrijven. Tel-
kens voor maximaal drie opeenvolgende 
kalenderdagen. 

• Is je kind vaker of langer ziek? Dan heb je 
een medisch attest van een dokter nodig.

3. Je kind is tijdens de lessen ziek 
geworden

Vraag na bij de directeur of bij het schoolsecretariaat 
of je kind al op de lijst van aanwezigen staat. 

De school maakt twee keer per dag zo’n lijst: in de 
voor-  en in de namiddag. 

Staat je kind al op de lijst van aanwezigen, dan is geen 
briefje nodig van de ouders of van de dokter. 
Is de aanwezigheidslijst nog niet ingevuld, dan is dat 
wel nodig.  

Zal de dokter een 
briefje geven?
• De dokter geeft een medisch attest als hij vast-

stelt dat jouw kind ziek is. 

• De dokter kan geen medisch attest geven voor 
een ziekte die genezen is. 

• De dokter geeft je een dixit-attest als hij zelf 
geen ziekte vaststelt, maar je kind toch zegt 
dat het ziek is. Een dixit-attest telt niet op 
school. Het is geen geldige wettiging van een 
afwezigheid.

1. Je kind is ziek

Je mag als ouder zelf vier keer per schooljaar een 
ziektebriefje schrijven. Dit mag indien je kind 
maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen ziek is. 

Is je kind vaker of langer ziek? Dan heb je een medisch 
attest van een dokter nodig.

Breng de school zo snel mogelijk op de hoogte van de 
afwezigheid van je kind. Bezorg het ziektebriefje of 
medisch attest ten laatste op de dag dat je kind weer 
naar school gaat.

Doktersbriefje nodig?


