Welke codes zijn er voor het registreren van aan- en afwezigheden?
Standaard zijn er 5 codes voorzien voor het registreren van aan- en afwezigheden in het
DKO:
- A: De leerling is aanwezig
- Z: De leerling is ziek omwille van medische reden (met doktersattest)
- R: De leerling is van rechtswege gewettigd afwezig (met attest)


Afwezigheid om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of
aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont
o Bij een begrafenisplechtigheid: overlijdensbrief
o Bij een huwelijksplechtigheid: attest van de gemeente



Afwezigheid om een religieuze feestdag te vieren van een door de Belgische Grondwet
erkende levensbeschouwelijke overtuiging
o Verklaring van de ouders

Voor het concreet overzicht van desbetreffende levensbeschouwingen en de respectievelijke
feestdagen : zie https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/religieuze-feestdagen


Afwezigheid als de vestigingsplaats van de academie onbereikbaar of ontoegankelijk is (bv.
omwille van wateroverlast, stormschade, … op de vestigingsplaats).
o Verklaring van de directeur



Afwezigheid wegens een oproeping of dagvaarding voor een rechtbank
o Dagvaarding of proces-verbaal van de oproeping



Afwezigheid wegens maatregelen van de bijzondere jeugdzorg
o Officieel attest van de bevoegde instantie



Afwezigheid om een familieraad bij te wonen
o Attest van het vredegerecht



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
o Attest van topsportstatuut A of B
o Attest van de betrokken sportvereniging



Afwezigheid om actief deel te nemen aan een culturele manifestatie als de leerling een
topkunstenstatuut A of B heeft voor het betrokken schooljaar
o Attest van topkunstenstatuut A of B voor dat schooljaar



Afwezigheid wegens deelname aan een examen voor de Examencommissie secundair
onderwijs

o

Attest van de Examencommissie



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



Afwezigheid door de uitvoering van een orde- of tuchtmaatregel
o Attest van de directeur



Afwezigheid wegens school- of beroepsverplichtingen
o Attest van de school of werkgever



Afwezigheid wegens bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders
o Attest van de bevoegde instantie
o Ondertekende verklaring van één van de ouders

- P: De leerling is vanwege persoonlijke reden door de academie gewettigd afwezig (zonder
attest en maximaal 3x gewettigd per schooljaar per vak)
- B: De leerling is ongewettigd afwezig
- C: (tijdelijk) De afwezigheden ten gevolge van de coronamaatregelen zijn gewettigde
afwezigheden.

FAQ – voor leerlingen/ouders – registratie aan- en afwezigheden leerlingen

- Aan wie overhandigt een leerling/ouder een attest?
Leerlingen/ouders bezorgen steeds de (digitale) attesten zo snel mogelijk aan de leerkracht.
Het registreren en accuraat bijhouden van de aan- en afwezigheidsregistratie is de
verantwoordelijkheid van de leerkracht.
- Is een handgeschreven briefje altijd geldig?
Een handgeschreven briefje kan geldig zijn als verklaring van een gescheiden ouder dat een
kind op sommige weken niet aanwezig kan zijn vanwege co-ouderschap.
Een leerling heeft drie respijtdagen waarbij hij gewettigd afwezig is omwille van een
persoonlijke reden (code P). Hierbij moet de leerling geen attest inleveren, maar mag een
handgeschreven briefje indienen ter info voor de afwezigheid (niet verplicht).
- Hoeveel keer mag een leerling in het totaal onwettig afwezig zijn in een schooljaar?

De verificatie (de instantie vanuit het ministerie van onderwijs die de controle uitvoert op de
aan- en afwezigheden van leerlingen) deelt het schooljaar op in twee periodes:
o een leerling mag 1/3de van de lestijden van 1 september tot 31 januari
ongewettigd afwezig zijn.
o ook in de periode van 1 februari tot het einde van het schooljaar mag een
leerling maximaal 1/3de van de lestijden ongewettigd afwezig zijn.
Afhankelijk van feestdagen, pedagogische studiedagen, etc. is het voor alle klassen
verschillend en dus riskant om hier een exact aantal op te plakken.
- Wanneer is code P geldig?
Elke leerling mag per schooljaar drie respijtdagen inzetten. Dit wil zeggen dat elke leerling 3x
per schooljaar omwille van persoonlijke redenen gewettigd afwezig mag zijn. Hier moet in
principe geen briefje voor binnengebracht worden, maar dit kan wel handig zijn voor de
leerkracht om het overzicht te behouden.
In de schoolsoftware die de leerkracht gebruikt voor de registratie van aan- en afwezigheden
in de les, wordt code P gebruikt om aan te duiden dat de leerling gewettigd afwezig is
vanwege een persoonlijke reden.
- Krijgt de leerling/ouders een herinnering als hij/hun kind bijna uitgeschreven wordt?
Leerkrachten kunnen de hoeveelheid afwezigheden van de leerlingen raadplegen via de
schoolsoftware (homepagina van DKO3) en de leerling/ouders contacteren.
- Wat met lentefeest/plechtige communie en oefenen daarvoor?
Dit kan enkel met de P-code gewettigd worden.
- Welk bewijs moeten kinderen van gescheiden ouders voorleggen?
Afwezigheid wegens bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders
kan gewettigd worden d.m.v. een attest van de bevoegde instantie of met een
ondertekende verklaring van één van de ouders (code R).
- Wat moet er op een ziekenattest vermeld staan?
Een attest van de arts is enkel geldig indien de lesdag (of een periode) vermeld staat als
ziekte (code Z).
- Is een afwezigheid omwille van training of match geldig?
Enkel een leerling met een topsportstatuut kan zijn afwezigheid wettigen (met code R)
omwille van bv een match. Een leerling die afwezig is voor bv. een training/match van de
plaatselijke jeugdploeg komt hiervoor niet in aanmerking.
- Wat met kinderen die meedoen aan de scholen veldloop?
Een briefje van de school is voldoende (code R).
- Een leerling brengt veel later (na 48u) nog een attest van ziekte binnen. Kan de
afwezigheid in het systeem nog aangepast worden naar een code Z?
Het secretaraat kan de leerkracht toegang geven in het systeem om dit aan te passen.

- Wie moet de aan- en afwezigheden registreren?
Het is de intentie van AGODI dat de leerkracht de aan- en afwezigheden registreert via de
schoolsoftware. Dit is de meest efficiënte en accurate manier van werken.

- Wat gebeurt er als de leerling meer dan 3 keer een registratie heeft met code P?
De eerste 3 P-registraties tellen als gewettigde afwezigheid, vanaf de 4e P-registratie is de
afwezigheid automatisch ongewettigd. Dit gebeurt volledig automatisch.

