
 

Absentieformulier (inleveren in B 033)    

   

Schoolpasnummer    ______________________________________________   

  

De ouder/verzorger van  ______________________________________________       
  

deelt mee, dat zijn/haar kind uit klas _______________________________  
   

O een consult heeft met: tandarts/orthodontist/huisarts/specialist/anders:__________  
     

   op ____________________ (datum) om __________________________ (tijdstip).   
     

   vertrektijd: ________________ , weer terug op school: ______________________   

   

O verlof aanvraagt voor zijn/haar kind op de volgende   
  

    datum/data _________________ en tijden: ______________________________  

  

    Reden voor de verlofaanvraag is:   

    _________________________________________________________________   
   

Als het een verlofaanvraag voor een rijexamen betreft, s.v.p. een kopie van de uitnodiging 
van het CBR toevoegen. Voor lessen (praktijk of theorie) wordt geen verlof toegekend, 
ook niet als die lessen voorafgaand aan het examen plaats vinden.   
   

O mijn kind als onbekend afwezig in Somtoday staat op de volgende   
  

    datum en tijd: ______________________________________________________   
     

    De reden van deze absentie was: ______________________________________   
    

Naam en handtekening ouder/verzorger: __________________________________  
   

Datum: ______________ Telefoonnummer ouder/verzorger: __________________   
    
Wellicht ten overvloede willen wij u op de volgende afspraken wijzen:   

- verlofaanvragen waar mogelijk minimaal één werkweek voorafgaand aan het gewenste verlof 

indienen.   

- bij ziekte of een andere reden om niet op school te zijn:   

 U belt tussen 8.00 uur en 8.30 uur naar school: 045-5218666; dit dient iedere dag 

herhaald te worden zolang als de ziekte duurt.   

 U geeft de naam en klas van uw kind en de reden waarom uw kind naar school kan 

komen.    

 Indien uw kind tijdens de schooldag ziek naar huis gaat, meldt de leerling zich in B 033 

(hier wordt naar huis gebeld), soms wordt de leerling dan doorverwezen naar de eigen 

coördinator.    

- afspraken met tandarts / orthodontist / huisarts / specialist dienen zoveel mogelijk buiten de 

lesuren plaats te vinden.   

- afspraken met tandarts / orthodontist / huisarts / specialist mogen niet tijdens proefwerken / 

PTA’s/ examens gepland worden.   

- leerlingen dienen hun schoolpasje altijd bij zich te hebben.   

- in bijzondere gevallen kunt u zich tot de afdelingscoördinator wenden.   


