
Beste ouders en leerlingen 
 
De verificatie van het Ministerie van Onderwijs liet ons weten dat zij vanaf dit schooljaar strenger zal 
toekijken op afwezigheden van leerlingen binnen het Deeltijds Kunstonderwijs. 
Daarom willen we jullie vragen om in geval van afwezigheid onze leerkrachten tijdig en correct te 
verwittigen (met de nodige attesten). 
 
Hieronder de regels en mogelijke gevolgen van te vaak afwezig te zijn: 
 

- Elke afwezigheid dient gestaafd te worden met een geldig attest (gelieve dit onmiddellijk bij 
te voegen bij het verwittigen van de leerkracht!) 

- Een leerling die afwezig is zonder geldig attest is ongewettigd afwezig. 
 
   Gewettigde afwezigheid: 
 

1° Afwezigheid wegens ziekte: een geldig medisch attest uitgereikt door een arts  (of 
arts-specialist, psychiater, orthodontist, tandarts) met vermelding van de begin- en 
einddatum van de ziekteperiode. 
Een briefje van de ouders is geen geldig attest. 

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 wegens school- of beroepsverplichtingen: attest van de school of 
werkgever 
 

5° Afwezigheid wegens bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van 
gescheiden ouders:  
- attest van de bevoegde instantie 
- of ondertekende verklaring van één van de ouders 
 

6° Quarantaine wegens Corona: attest van quarantaine 
 

Voor een volledig overzicht van gewettigde afwezigheden verwijzen wij u naar onze 
website: www.academieboom.be → info → algemeen 

 
De directeur kan aan een leerling in de periode van 1 september tot 1 februari maximaal drie 
afwezigheden per vak toestaan wegens omstandigheden van persoonlijke aard. Die afwezigheden 
worden beschouwd als gewettigd. De leerling hoeft hiervoor geen specifiek attest in te dienen. 

 Vb.:  Ziekte zonder medisch attest 
  Afwezigheden wegens activiteit met de jeugdbeweging 
 

Een leerling dient minstens 2/3 van de lessen tussen 1 september en 1 februari aanwezig te zijn om 
gesubsidieerd te blijven door de overheid.  
Een leerling dient minstens 2/3 van de lessen gedurende het hele schooljaar aanwezig te zijn om te 
kunnen slagen. Gewettigde afwezigheden tellen mee als gevolgde lessen. Leerlingen die meer dan 
1/3 van de lessen ongewettigd afwezig zijn, zijn niet geslaagd. 
 
De overheid is duidelijk strenger geworden in haar subsidiëring van leerlingen binnen het Deeltijds 
Kunstonderwijs.  

http://www.academieboom.be/


 
We hopen op jullie medewerking en correcte naleving te kunnen rekenen. 
 
Alvast hartelijk bedankt. 
 
Met vriendelijke groeten 

 

 

Caroline Van Dyck 

Waarnemend directeur 

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord 

Hospitaalstraat 27, 2850 Boom 

Vestigingsplaatsen: Puurs-Sint-Amands, Breendonk, Ruisbroek en Rumst-Reet 

 

 

Tel: 03/880.19.61 

e-mail: gamw@boom.be 

website: www.academieboom.be 
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