
Voel je je niet lekker? Dan moet je je niet forceren om naar school te gaan. Maar

wat moet je weer aan je school afgeven als bewijs? 

Ben je minder dan 3 opeenvolgende dagen niet op school? Dan mogen je ouders

een briefje schrijven en moet je niet naar school. Ben je meerderjarig? Dan mag je

die verklaring zelf opmaken.

Een briefje van je ouders volstaat niet altijd. In deze gevallen heb je een

doktersbriefje nodig:

Wat als je ziek bent tijdens de examens?

Als je ziek bent, kan je natuurlijk geen examen afleggen. De school beslist of

je dit examen moet inhalen of niet. Dat gebeurt in overleg met de

vakleerkracht en soms met de hele klassenraad. Als je het examen moet

inhalen, bepaalt de school ook wanneer dit zal gebeuren. Dat kan gebeuren

tijdens de examenperiode zelf, vlak erna of tijdens de vakantie. Wil je mee

overleggen? Vraag dat aan je leerlingenraad!

Wat als je ziek bent tijdens een belangrijke test?

Ben je ziek tijdens een ander evaluatiemoment dan tijdens de examens?

Dan mag je school zelf beslissen of een doktersbriefje nodig is. De afspraken

hierover vind je in je schoolreglement.

Wat als je lange tijd out bent?

Kan je een lange tijd niet naar school door ziekte, operatie of ongeval, of ben

je chronisch ziek? Dan bestaan er verschillende initiatieven die je de kans

geven om les te volgen. Want onderwijs is een recht, ook als je ziek bent.
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Chat met CLB

Een chatgesprek duurt maximum
45 minuten en is anoniem.
Ma/di/wo/do: 14-21u.

Door Vlaamse Scholierenkoepel 11-18 jaar

WAT MOET IK DOEN ALS IK ZIEK BEN EN NIET NAAR

SCHOOL KAN?

Bracht je al 4 keer in één schooljaar een briefje van je ouders mee? Dan moet

je volgende keer een doktersbriefje hebben.

•

Je blijft meer dan 3 opeenvolgende dagen weg van school.•

Je bent ziek in een examenperiode.•

PRAAT EROVER

Mail met CLB

Mail met het CLB van jouw school

Bel met CLB

Bel met het CLB van jouw school

Ga langs bij CLB

Ga langs bij  het CLB van jouw
school

https://admin.watwat.be/ziek-zijn/ik-ben-lange-tijd-vaak-ziek-wat-nu-met-school
https://unsplash.com/photos/rUc9hVE-L-E?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://www.clbchat.be/
https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_zoek.php
https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_zoek.php
https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_zoek.php



