
Uw kind is de afgelopen vier weken XX hele schooldagen en/of XX halve schooldagen niet op school geweest. 
Schoolafwezigheid kan verschillende redenen hebben. We zouden graag willen begrijpen waarom uw 
zoon/dochter niet op school was. Zijn/haar afwezigheid tijdens de laatste vier weken wordt in bijgevoegde tabel 
weergegeven. Hieronder ziet u een lijst met redenen voor afwezigheid. Voor elke dag / elk dagdeel dat uw 
zoon/dochter afwezig was, kies de reden die het meest van toepassing is. Bijvoorbeeld: als uw kind op 7 november 
niet op school was door extreme weersomstandigheden, dan kiest u ‘14’ als reden voor de afwezigheid op die dag. 
Als de reden voor afwezigheid niet in onderstaande lijst staat, dan vult u ‘16’ in en schrijft u in het vakje waarom 
uw kind afwezig was. Uw agenda of mobiele telefoon kan u hier wellicht  helpen om de reden(en) achter te halen 
(bijvoorbeeld bij een doktersafspraak of religieuze feestdag).   
 

Reden 
 

Voorbeelden 

 

Mijn kind: 
 

 

1. had een afspraak - een afspraak met de huisarts 

- een afspraak met een specialist 
2. was ziek - was verkouden of had griep; had astma 

- lag in het ziekenhuis 
3. had tegenzin of weigerde - zei dat het moeilijk is om naar school te gaan of om daar de hele dag 

te blijven 

- leek van streek/angstig/bang voor school 
4. spijbelde - ging naar school maar kwam daar niet aan 

- ging weg van school zonder toestemming 
 

Ik of mijn partner: 
 

 

5. gaf mijn kind een dag vrij 
 

- om hem/haar rust te geven 

6. hield mijn kind thuis om andere 
redenen 

- zodat hij/zij ons thuis kon helpen 
- omdat school hem/haar niet helpt 

7. regelde extra vakantiedagen 
 

- om onder schooltijd met het gezin op vakantie te gaan 

 

Ons gezin: 
 

 

8. had iets dringends - een begrafenis 
- iemand in het gezin/de familie moest naar het ziekenhuis 

9. had andere problemen - de auto/fiets was kapot 
- iemand in het gezin/de familie moest naar de huisarts/specialist  

10. vierde een religieuze of culturele 
feestdag  

- Chinees Nieuwjaar 
- Islamitische feestdagen 

 

De school: 
 

 

11. was gesloten  - feestdagen / schoolvakantie 

- leerkrachten hadden een studiedag / lerarenstaking  
12. heeft mijn kind naar huis gestuurd 

vanwege zijn/haar gedrag 
- hij/zij was geschorst/verwijderd van school 
- hij/zij is voor de rest van de dag naar huis gestuurd  

13. verzocht mij mijn kind thuis te 
houden 

- omdat de school niet aan de behoeftes van mijn kind kon voldoen 

- omdat de school de veiligheid van mijn kind niet kon garanderen 
 

Anders:  
 

 

14. weersomstandigheden - sneeuw/overstroming/storm 
- (bos)brand 

15. quarantaine vanwege COVID-19 
 

16. anders (graag omschrijven):  
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