0186-634343
Absentiemelding

Absentiemelding

Naam leerling:
Datum afwezigheid:

0186-634343

Klas:
……. t/m ……...

Datum afwezigheid:

Afwezig wegens:

Tijdens de lesuren:

0 - Ziekte
0 - (Tand)Arts-afspraak
0 - Orthodontist
0 - Begrafenis/Crematie
0 - Bus gemist
0 - Anders: (reden vermelden)
………………………………….

0 - 1e
0 - 2e
0 - 3e
Pauze
0 - 4e
0 - 5e
Pauze
0 - 6e
0 - 7e

Aanvraag (rij/theorie) Examen
aanvragen bij de conrector.

Naam leerling:

Pauze
0 - 8e
0 - 9e

Klas:
……. t/m ……...

Afwezig wegens:

Tijdens de lesuren:

0 - Ziekte
0 - (Tand)Arts-afspraak
0 - Orthodontist
0 - Begrafenis/Crematie
0 - Bus gemist
0 - Anders: (reden vermelden)
………………………………….

0 - 1e
0 - 2e
0 - 3e
Pauze
0 - 4e
0 - 5e
Pauze
0 - 6e
0 - 7e

Aanvraag (rij/theorie) Examen
aanvragen bij de conrector.

Handtekening ouder/verzorger:

Pauze
0 - 8e
0 - 9e

Handtekening ouder/verzorger:

Onverwacht absent?

Absentie vooraf bekend?

Weer naar school.

Onverwacht absent?

Absentie vooraf bekend?

Weer naar school.

Bijvoorbeeld door ziekte,
doktersbezoek of
familieomstandigheden?
Altijd naar school laten
bellen vóór 08.20 uur op
0186-634343.

Zoals doktersbezoek, ortho
e.d. moeten voorafgaand aan
de afspraak worden gemeld
via dit absentiebriefje.
Dit geldt ook voor
familieaangelegenheden.

Direct de 1e lesdag vóór
09.00 uur het absentiebriefje inleveren bij het
afdelingssecretariaat.

Bijvoorbeeld door ziekte,
doktersbezoek of
familieomstandigheden?
Altijd naar school laten
bellen vóór 08.20 uur op
0186-634343.

Zoals doktersbezoek, ortho
e.d. moeten voorafgaand aan
de afspraak worden gemeld
via dit absentiebriefje.
Dit geldt ook voor
familieaangelegenheden.

Direct de 1e lesdag vóór
09.00 uur het absentiebriefje inleveren bij het
afdelingssecretariaat.

Ziek onder schooltijd?
Nooit zonder afmelden
naar huis gaan. Hiermee
voorkom je dat je
ongeoorloofd absent staat
gemeld.
En… altijd (laten) bellen
naar school als je thuis
bent aangekomen.

Absenties zonder
toestemming
ouder/verzorger zijn niet
toegestaan.
---------------------------------------Meeloopdag/Proefstuderen
of een Open Dag? Alleen
akkoord via aanvraag bij de
decaan!

Ongeacht de leeftijd
van uw zoon/dochter,
handtekening
ouder/verzorger
verplicht.
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