ATTESTEN BIJ AFWEZIGHEID
Het Deeltijds Kunstonderwijs behoort tot het niet-leerplichtonderwijs, maar dat betekent niet dat het
vrijblijvend onderwijs is. Wie ingeschreven is in de Academie toont zijn of haar engagement door aanwezig te
zijn. Dat is ook de manier om veel bij te leren en jouw artistieke vaardigheden te verbeteren. Oefening baart
nog steeds kunst.
De administratie van het Ministerie van Onderwijs ziet voortaan nauwlettender toe op de ongewettigde
afwezigheden. Een leerling moet 2/3 van de lessen aanwezig (of gewettigd afwezig) zijn om te kunnen slagen.
Ben je door ziekte afwezig, en heb je een ziektebriefje, bezorg dan ook een kopie (scan of foto) aan de
leerkracht of secretariaat. Kan je omwille van familiale redenen, school- of beroepsverplichtingen niet
aanwezig zijn? Bezorg een attest aan de leerkracht of secretariaat. De geldige redenen en soorten attesten vind
je hieronder:
Type afwezigheid

verantwoordingsdocumenten

* Afwezigheid door ziekte
* Afwezigheid wegens bepalingen in de
verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders

geldig medisch attest
attest van de bevoegde instantie
OF ondertekende verklaring van één van de
ouders

* Afwezigheid om een begrafenis- of
huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of
aanverwant of persoon die onder hetzelfde dak
woont

bij een begrafenisplechtigheid: overlijdensbrief
bij een huwelijksplechtigheid: attest van de
gemeente

* Afwezigheid om een religieuze feestdag te vieren
van een door de Belgische Grondwet erkende
levensbeschouwelijke overtuiging

verklaring van de ouders

* Afwezigheid omdat de vestigingsplaats van de
academie onbereikbaar of ontoegankelijk is

verklaring van de directeur

* Afwezigheid wegens oproeping of dagvaarding voor
een rechtbank

dagvaarding of proces-verbaal van de
oproeping

* Afwezigheid wegens maatregelen in de bijzondere
jeugdzorg

attest van de bevoegde instantie

* Afwezigheid om een familieraad bij te wonen

attest van het vredegerecht

* Afwezigheid om actief deel te nemen aan een
sportmanifestatie, stage, toernooi of wedstijd als
topsportbelofte voor een individuele selectie of als
topsporter met een A- of B-statuut

attest topsportstatuut A of B
OF attest van de betrokken sportvereniging

* Afwezigheid om actief deel te nemen aan een
culturele manifestatie als de leerling een topkunstenstatuut A of B heeft voor het betrokken schooljaar

attest topkunstenstatuut A of B

* Afwezigheid wegens deelname aan een examen
voor de Examencommissie secundair onderwijs

attest van de Examencommissie

* Afwezigheid door zwangerschap (max. 1 week voor
de vermoedelijke bevallingsdatum,tot 9 weken na de
bevalling)
* Afwezigheid wegens school- of
beroepsverplichtingen
* Afwezigheid door de uitvoering van een orde- of
tuchtmaatregel

attest van de arts met de vermoedelijke
bevallingsdatum
attest van de school of werkgever
attest van de directeur

