Montessori Lyceum
Herman Jordan
Zeist
ABSENTIEKAART (S-002)
Naam leerling : ……………………………………………..
Klas

: ……………………………………………..

Datum

: ……………………………………………..

Ondergetekende verklaart dat de hierboven
genoemde leerling:
o ziek was van …………………………………………….
tot .…………………………………………………………..

Wat te doen bij absentie?
Ziek thuis:
Naar school laten bellen
voor 08.30 uur, 030 6954708
Ziek onder schooltijd:
Afmelden bij
absentiebewaker of
conciërge. Ga nooit zonder
afmelden naar huis

(datum/data invullen)
o de school niet kan bezoeken op
………………………………………………………………..
(datum invullen)
o hele dag
o van ………….. uur t/m ………..….. uur
met de volgende reden (bezoek aan)
o dokter/tandarts/ortho/specialist/
fysio/ anders, namelijk
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Handtekening ouder/verzorger
………………………………………………………………………..
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Weer naar school:
Op de eerste schooldag de
volledig ingevulde en
ondertekende absentiekaart
inleveren bij de
absentiebewaker.
Let op: inleveren voor de
eerste les begint
Bij absentie die vooraf
bekend is:
Lever de kaart twee dagen
van te voren in, wanneer je:
o een open dag bezoekt
o naar tandarts, huisarts
e.d. gaat
o bijzonder verlof hebt,
waarvoor toestemming
is verleend door de
coördinator
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