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Hoofdstuk 5 Aan- en afwezigheid van de leerling 

Artikel 20 Behalve als de leerling gewettigd afwezig is, neemt hij vanaf 1 september (of van zodra zijn inschrijving 

definitief is in september) tot en met 30 juni deel aan alle lessen en activiteiten van de opleiding waarvoor 
hij is ingeschreven.  
 

Artikel 21  
§1 De leerling respecteert het begin- en einduur van de lessen. De leerlingen zijn ten vroegste 5 minuten 
voor het begin van de klassikale lessen aanwezig op de speelplaats. In uitzonderlijke gevallen kan een 
leerling de academie voor het einde van de les verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de directeur, 

het secretariaat of de leraar. Voor minderjarige leerlingen is ook de schriftelijke toestemming van de 
betrokken personen vereist. 
 

§2 Minderjarige leerlingen mogen de academie niet verlaten tijdens de lesonderbrekingen.  
 

Artikel 22 Als een leerling de lesactiviteit niet kan bijwonen, moet de academie hiervan vooraf en zo snel mogelijk op 
de hoogte worden gebracht.  

 
Artikel 23 Gewettigde afwezigheid 

§1 Iedere afwezigheid moet gewettigd of gerechtvaardigd zijn. 
 

§2 De afwezigheid moet aan de hand van één van de volgende documenten worden gestaafd en zo snel als 
mogelijk aan de academie worden bezorgd: 

 

1° Afwezigheid wegens ziekte: een rechtsgeldig medisch attest uitgereikt door een in België of in het 
buitenland gevestigd arts, arts-specialist, psychiater, orthodontist, tandarts of door de 
administratieve diensten van een in België of in het buitenland gevestigd ziekenhuis of erkend lab. 
Het attest moet duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd worden en de relevante 

identificatiegegevens bevatten zoals naam, adres, telefoonnummer en het RIZIV-nummer (voor 
België) of het vergelijkbaar erkenningsnummer (voor het buitenland) van de verstrekker. Er wordt 
ook op aangegeven welke de begin- en de einddatum zijn van de ziekteperiode. 

2° Afwezigheid om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of 

aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont:  
- Bij een begrafenisplechtigheid: overlijdensbrief 
- Bij een huwelijksplechtigheid: attest van de gemeente. 

3° Afwezigheid om een religieuze feestdag te vieren van een door de Belgische Grondwet erkende 
levensbeschouwelijke overtuiging: verklaring van de ouders. 
 

4° Afwezigheid als de vestigingsplaats van de academie onbereikbaar of ontoegankelijk is: verklaring 

van de directeur. 
 

5° Afwezigheid wegens een oproeping of dagvaarding voor een rechtbank: dagvaarding of proces-

verbaal van de oproeping. 
 

6° Afwezigheid wegens maatregelen van de bijzondere jeugdzorg: officieel attest van de bevoegde 
instantie 

 
7° Afwezigheid om een familieraad bij te wonen: attest van het vredegerecht 

 
8° Afwezigheid om actief deel te nemen aan een sportmanifestatie, stage, toernooi of wedstrijd als 

topsportbelofte voor een individuele selectie of als topsporter met een A - of B-statuut:  
- attest van topsportstatuut A of B 
- of attest van de betrokken sportvereniging 

 
9° Afwezigheid om actief deel te nemen aan een culturele manifestatie als de leerling een 

topkunstenstatuut A of B heeft voor het betrokken schooljaar: attest van topkunstenstatuut A of B 
voor dat schooljaar 
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10° Afwezigheid wegens deelname aan een examen voor de Examencommissie secundair onderwijs: 
attest van de Examencommissie 
 

11° Afwezigheid door een zwangerschap: maximum 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot 
maximum 9 weken na de bevalling: attest van de arts met de vermoedelijke bevallingsdatum 
 

12° Afwezigheid door de uitvoering van een orde- of tuchtmaatregel: attest van de directeur 
 

13° Afwezigheid wegens school- of beroepsverplichtingen: attest van de school of werkgever  
 

14° Afwezigheid wegens bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders:  
- attest van de bevoegde instantie 
- of ondertekende verklaring van één van de ouders 

 
 

§3 De directeur kan aan een leerling per schooljaar maximaal drie afwezigheden per vak toestaan wegens 
omstandigheden van persoonlijke aard. Die afwezigheden worden beschouwd als gewettigd. 

1° afwezigheid door ziekte zonder medisch attest: verklaring (van de ouders)  
2° afwezigheid door ziekte van een huisgenoot: verklaring 
3° afwezigheid om deel te nemen aan een activiteit van een jeugd-, sport- of cultuurvereniging: 

bericht met melding van de activiteit 

4° afwezigheid om schoolvakanties in Nederland wanneer de leerling in Nederland les volgt of les 
geeft: attest van de school 

5° afwezigheid door communie of lentefeest: verklaring (van de ouders) 

6° afwezigheid omdat het instrument van de leerling stuk is en/of bij de hersteller is: verklaring (van 
de ouders) 

7° afwezigheid door examens op de hoge school of universiteit 
8° of elke andere afwezigheid waarvan de directeur oordeelt dat die gewettigd is op basis van een 

verklaring (van de ouders). 
 
 
Artikel 24 Ongewettigde afwezigheid 

§1 Elke afwezigheid die niet gewettigd of gerechtvaardigd is zoals beschreven in artikel 23, wordt 
beschouwd als een ongewettigde afwezigheid.  
 

§2 Bij een veelvuldige ongewettigde en niet-verwittigde afwezigheid van een minderjarige leerling neemt 
de academie contact op met de betrokken personen.  
 
§3 Onverminderd de gevolgen die het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs voorschrijven, 

kunnen ongewettigde afwezigheden aanleiding geven tot één van de sancties vermeld in hoofdstuk 10. 
 
§4 Een leerling die meer dan een derde van de lessen ongewettigd afwezig was op datum van 1 februari, 

wordt geschrapt als officiële leerling. 
  


