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Beste directie en leerkracht,  
 
Één van uw leerlingen,  …        , 
is bij ons aangemeld om het project STOP 4-7 te volgen. Voor we van start kunnen gaan, geven we jullie 
een overzicht van de data. Het programma dat door STOP4-7 georganiseerd wordt, gaat gedurende 10 
weken door, op donderdag de kindtraining, dinsdagvoormiddag de oudertraining en op 
woensdagvoormiddag de leerkrachttraining.  
We starten op 24 september 2020 en volgende bijeenkomsten vinden plaats: 
 
Kindtraining (donderdag)  Ouderbijeenkomsten (dinsdag) Leerkrachttraining (woensdag) 
24 september    22 september     
     29 september    30 september 
1 oktober        
8 oktober    6 oktober 
15 oktober    13 oktober    14 oktober 
22 oktober    20 oktober     
29 oktober    27 oktober    28 oktober 
(herfstvakantie)     
12 november    10 november     
19 november    17 november    18 november 
26 november    24 november     
 
3 december    1 december 
           
Telkens van 9.30u tot 15.00u   Telkens van  9.30u tot 11.30u  Telkens van 9.00 tot 12u 
CKG Don Bosco    CKG Don Bosco    CKG Don Bosco  
Afdeling De Fakkel   Afdeling De Fakkel   Afdeling De Fakkel 
Mandellaan 204   Mandellaan 204   Mandellaan 204 
8800 Roeselare   8800 Roeselare   8800 Roeselare 
 
Tijdens de training brengen we een drietal bezoeken aan de school om het kind te observeren, 
informatie uit te wisselen, vragen naar aanpak te bespreken,… We werken ook met een heen- en 
weerschriftje. Mochten er nog vragen zijn, kunt u ons bereiken op volgende nummers:  
Laurence: 0491/56.04.56, Emily: 0491/56.04.57 of De Fakkel: 051/43.75.77 
laurencevanooteghem@ckgdonbosco.be               emilydebrabandere@ckgdonbosco.be 

    
Vriendelijke groeten!!! 
STOP4-7-team Roeselare – Kortrijk 

 
Belangrijk: Deze brief geldt als attest voor afwezigheid van de leerling op school. 
Voor deze dagen wordt een P-code genoteerd (staat voor Persoonlijke Redenen) , op voorwaarde dat de 
directie toestemming heeft verleend voor de persoonlijke afwezigheid.  (Meer info hieromtrent op de 
achterzijde van dit document) 
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Zie hiervoor punt 3.2.1. van de omzendbrief afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13281#3-2  

  

3.2.1. Afwezigheden wegens “persoonlijke omstandigheden” (code P) 

Naast afwezigheden wegens ziekte (3.1.1.) en afwezigheden mits voorlegging van een verklaring van de 

ouders of een officieel document (3.1.2.), kunnen er zich nog een aantal situaties voordoen waarin 

afwezigheden gewettigd kunnen zijn. Het verlenen van autonomie aan de school moet deze toelaten in te 

spelen op specifieke situaties die niet altijd door algemene regelgeving op te vangen zijn.  De directeur 

basisonderwijs beslist op elk moment van het schooljaar, over het aan een leerling toegekend aantal 

gewettigde afwezigheden om “persoonlijke redenen”. Er wordt van overheidswege geen plafond op dit 

aantal opgelegd, vanuit het idee dat de school het best geplaatst is om - rekening houdend met de lokale 

context en de individuele leerling in kwestie - een beslissing te nemen. De school moet hiertoe dus geen 

aanvraag bij de overheid indienen.  

Belangrijk is dat deze afwezigheden zeker niet mogen gezien worden als “automatismen”. De ouders dienen 

een aanvraag in bij de school, de directeur beslist. 

Indien de directie de afwezigheid om persoonlijke redenen weigert, dan is voor de ouders hiertegen geen 

beroepsmogelijkheid. 

Vallen eveneens onder afwezigheid omwille van persoonlijke omstandigheden:  

- rouwperiode bij een overlijden:  

- actieve deelname in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging aan 

culturele en/of sportieve manifestaties, andere dan de 10 halve schooldagen waarop topsportbeloften recht 

hebben (deze zijn immers code R; zie 3.1.2);  

- school-externe interventie (vroegere time-out).  

De verificatie geeft geen inhoudelijke appreciatie bij het toekennen van afwezigheden om persoonlijke 

redenen maar kijkt enkel of de afwezigheid om persoonlijke reden op een correcte wijze (d.w.z. aan de hand 

van de juiste code) in het aanwezigheidsregister is vermeld 
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