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Vraag gericht aan:
beide 
  
Betreft (onderwerp): 
Veroorloofd verzuim in het provinciaal onderwijs 
  
Duiding provinciaal belang van de vraag: 
Men spreekt van geoorloofd verzuim, wanneer een leerling afwezig is en daarvoor een geldige
reden heeft. Eén van de mogelijkheden betreft de specifieke feestdagen, verbonden met de erkende
levensbeschouwing van de leerling (bv. het Offerfeest, het Suikerfeest,...). Op feestdagen van zijn
of haar godsdienst mag een kind van de school afwezig blijven. Dat geldt voor alle door de
Belgische grondwet erkende godsdiensten: de anglicaanse, de islamitische, de joodse, de
katholieke, de orthodoxe en de protestantse godsdienst. Voor deze afwezigheden moeten de ouders
wel vooraf aan de school melden dat hun kind niet op school zal zijn wegens de erkende feestdag
die aansluit bij hun geloof. Deze schriftelijke verklaring moet aan de school bezorgd worden. Ook
tijdens toetsen en examens kan de school het kind niet verplichten om op school te zijn op een
feestdag van zijn of haar godsdienst. De school bepaalt wel zelf wanneer de toetsen of examens
ingehaald kunnen worden. Als het feest in een weekend of een vakantieperiode valt, kan het kind
het feest in familiekring mee vieren zonder een schooldag te missen. Er is geen vrije dag ter
compensatie.Voor de leerlingen is dit dus wettelijk / decretaal geregeld. Voor de leerkrachten
blijkbaar niet. 
  
Concrete vragen:
Wordt er in het provinciaal onderwijs daadwerkelijk op toegezien dat de kinderen een schriftelijke
verklaring van de ouders aan de school bezorgen? Hoe wordt dit geregeld voor de leerkrachten? De
leerkrachten moeten blijkbaar rekenen op de "goodwill" van de inrichtende macht om thuis te
kunnen blijven op de feestdagen die aansluiten bij hun geloof. Leiden de afwezigheden van de
leerlingen en/of leerkrachten van de verschillende godsdiensten niet tot een fundamentele ongelijke
behandeling van de aanhangers van de verschillende godsdiensten? Iedereen mag immers
thuisblijven op de in België gangbare wettelijke (meestal christelijk geïnspireerde) feestdagen.
Aanhangers van een ander geloof kunnen blijkbaar genieten van extra vrije dagen (wat bij bepaalde
godsdiensten toch flink kan oplopen). 
  


