Afwezigheidsbeleid

De Academie voor Kunsten is een onderwijsinstelling zonder leerplicht.
Toch zijn er aanwezigheidsverplichtingen verbonden aan inschrijvingen in het deeltijds
kunstonderwijs.

Wanneer ben je gewettigd afwezig?
 Een voorgedrukte afmelding
Wanneer je afwezigheid niet langer duurt dan 3 opeenvolgende kalenderdagen (zondag is
ook een kalenderdag), kan je deze wettigen met een voorgedrukte afmelding ‘Gewettigd
afwezig door de academie’. Het volstaat om de voorgedrukte afmelding in te vullen, te
dateren en te handtekenen.
Handtekenen gebeurt door je ouders of door jezelf vanaf 18 jaar.
Een voorgedrukte afmelding kan je maximaal 3 keer per jaar en per les gebruiken.

Opgelet:
Wanneer je afwezigheid een periode van 3 opeenvolgende kalenderdagen overschrijdt, is
een medisch attest vereist.
Een medisch attest is eveneens vereist voor een afwezigheid tijdens evaluatiemomenten.


Een attest
Een rechtsgeldig attest wettigt steeds je afwezigheid:
- ziekte: een doktersattest
- corona: een corona-attest
- overlijden van een bloed- of aanverwant: een overlijdensbrief
- huwelijk: een attest van de gemeente
- religieuze feestdag (erkend door de Belgische grondwet): een verklaring van de ouders
- schoolverplichtingen: een attest van de school
- beroepsverplichtingen: een attest van de werkgever
- onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de academie: een verklaring van de directeur
- oproeping of dagvaarding voor een rechtbank: een dagvaarding of PV van de oproeping
- maatregelen in bijzondere jeugdzorg: een attest van de bevoegde instantie
- bijwonen van een familieraad: een attest van het vredegerecht
- stage, toernooi, wedstrijd, manifestatie van een topsport A of B: een attest topsportstatuut
A of B OF attest van de betrokken sportvereniging
- culturele manifestatie topkunstenstatuut A of B voor het betrokken schooljaar: een attest
topkunstenstatuut A of B
- deelname aan examens voor de Examencommissie secundair onderwijs: een attest van de
Examencommissie

- uitvoering van orde- of tuchtmaatregel: een attest van de directeur
- zwangerschap (max. 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot 9 weken na de
bevalling): een doktersattest van de vermoedelijke bevallingsdatum
- bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders: een attest van de
bevoegde instantie OF ondertekende verklaring van één van de ouders

Wanneer ben je ongewettigd afwezig?
Als je geen voorgedrukte afmelding of geen attest kan voorleggen (uitgezonderd religieuze feestdag
en scheidingsregeling kinderen), ben je onwettig afwezig.
Bellen, e-mailen, zelfgeschreven nota’s zijn geen gewettigde afmeldingen.

Gevolgen van een gewettigde en ongewettigde afwezigheid
 Een gewettigde afwezigheid
Een gewettigde afwezigheid telt niet mee in de weging van de tweederderegeling voor
aanwezigheid op jaarbasis.
Ben je op jaarbasis meer dan een derde afwezig met een gewettigd attest, dan kan je niet
geschrapt worden van de academie en mag je examens afleggen.


Een ongewettigde afwezigheid
Een ongewettigde afwezigheid telt mee in de weging van de tweederderegeling voor
aanwezigheid op jaarbasis.
Ben je op jaarbasis (meer dan) een derde afwezig zonder gewettigd attest, dan kan je
geweigerd worden op het examen en kan je wel degelijk geschrapt worden van de academie.

Een afwezigheid melden
Een afwezigheid meld je aan het secretariaat van de betreffende afdeling.
Zij helpen jou verder, wanneer je vragen hebt.
 Maaseik:
089 560 860
089 560 861


Neeroeteren: 089 36 75 96



Opoeteren:

089 86 82 98



Kinrooi:

089 70 43 55



Bree:

089 84 85 66
089 84 86 97

