
 

Attest voor Lichamelijke Opvoeding

Wanneer je niet kan deelnemen aan de lessen Lichamelijke Opvoeding 
(of een onderdeel ervan), vraag je aan je behandelende arts een 
uniform medisch attest ('medisch attest voor de lessen Lichamelijke 
Opvoeding en sportactiviteiten op school').

Opmerkingen
Het heeft geen zin medische attesten met terugwerkende kracht te laten 
schrijven, zonder de dokter gezien te hebben tijdens de periode dat je 
ziek was. Verlengen van schoolvakanties kan niet gewettigd worden door 
een medisch attest.

Zit je ergens mee, heb je problemen?

In eerste instantie kan je terecht bij je leerkracht (klastitularis, groene 
leerkracht, …) of bij .

Je kan je ook wenden tot het  
(CLB), en ook tot de volgende diensten:

 053 76 87 10

 0800 900 33

Welzijnswerk voor Minderjarigen en jeugdvolwassenen
053 70 38 88

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg 053 78 85 10

 078 15 14 13

Onthaalcentrum voor Alcohol-, medicatie- en druggebruik
053 73 27 84 

      of  053 73 27 85

St.-Jorisstraat 3/2
9300 Aalst
053 78 30 52
Rwo-ara@skynet.be

Deze folder werd gerealiseerd met de steun van het Aalsters Sociaal 
Overleg, het Welzijnsoverleg regio Zottegem en het Netoverschrijdend 
Scholenoverleg Zottegem - Herzele - Oosterzele.

© Deze folder mag vermenigvuldigd worden mits toestemming van het RWO ARA vzw en 
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Afwezigheden:
Wat doen we ermee?

SPIJBELEN MAG

!n de pers werd verkeerdelijk gewag gemaakt van het feit dat er 30 
halve dagen ongestoord zou mogen gespijbeld worden. Niets is minder 
waar uiteraard. De verantwoordelijkheid van de school en het 
betrokken Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) wordt 
aangescherpt. Er wordt concreter gewerkt.

Afwezigheid om medische redenen.

Verwittig eerst de school en wettig je afwezigheid de dag van je 
terugkeer.

Medisch attest NIET vereist:

!  Wanneer periode van 3 opeenvolgende kalenderdagen niet 
overschreden wordt;

!  Wanneer het maximum aantal door de ouders(*) zelf geschreven 
verklaringen (max. 4 periodes per schooljaar) niet overschreden 
wordt.

(*) “ouders” kan evt. vervangen worden door meerderjarige leerling(e)

Medisch attest vereist:

!  Wanneer periode drie opeenvolgende kalenderdagen overschrijdt;
!  Wanneer  de 4 periodes per schooljaar met eigen attesten (minder 

dan 3 opeenvolgende kalenderdagen) uitgeput zijn;
!  Tijdens de examens.
!  Wanneer het gaat om een periode van méér dan 10 opeenvolgende 

lesdagen, moet het attest onmiddellijk worden binnengebracht.

Wat is een rechtsgeldig medisch attest?

Een rechtsgeldig attest is een attest ingevuld door: 

Een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een orthodontist, 
een tandarts (in uitzonderlijke omstandigheden), de administratieve 
diensten van een ziekenhuis of van een erkend labo (in uitzonderlijke 
omstandigheden). 

Er wordt door de administratie secundair onderwijs op aangedrongen 
Dat consultaties zouden plaatsvinden buiten de lesuren.
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