
Okul için doktor raporuna mı ihtiyacınız var? 
 

Doktor raporu üç durumda gerekli olur  

1. Çocuğunuz hastaysa  

Anne baba olarak, her eğitim yılında dört kez kendiniz hastalık raporu yazabilirsiniz. Bu da her 

defasında en fazla üç ardışık takvim günü için olabilir. 

Çocuğunuz daha sık veya daha uzun sürelerle mi hastalanıyor? O zaman doktordan sağlık raporu 

almalısınız. 

Bu raporları çocuğunuzun okula döndüğü gün okula gönderin. Eğer çocuğunuz 10 günden uzun 

süreyle evde kalırsa, doktor raporunu okula hemen göndermelisiniz. 

 

2. Çocuğunuz sınavlar sırasında hastaysa  

Orta öğretimde daima doktordan rapor almanız gerekir. Anne babanın yazdığı not yeterli olmaz. 

İlkokulda belli sınav dönemleri olmadığından, normal kurallar geçerlidir. Anne baba olarak 

kendiniz her eğitim yılında dört kez hastalık raporu yazabilirsiniz. Bu da her defasında en fazla üç 

ardışık takvim günü için olabilir. Çocuğunuz daha sık veya daha uzun sürelerle mi hastalanıyor? O 

zaman doktordan sağlık raporu almalısınız. 

 

3. Çocuğunuz derste hastalanırsa  

Sorumlu öğretmene ya da okul sekreterliğine çocuğunuzun yoklamada var yazılıp yazılmadığını 

sorun. Okulda, biri sabah biri de öğleden sonra olmak üzere, günde iki kez yoklama alınır. 

Çocuğunuz yoklamada var görünüyorsa, anne baba ya da doktor raporu gerekmez. Yoklamaya 

girmemişse, rapor gerekir. 

 

Doktor size rapor verir mi? 

 Doktor çocuğunuzun hasta olduğunu tespit ederse size sağlık raporu verir. 

 Doktor iyileşmiş bir hastalık için sağlık raporu yazamaz. 

 Doktor hiçbir teşhis koyamadığı halde çocuğunuz hasta olduğunu söylüyorsa, size bir İfade 

raporu verilecektir. İfade raporu okul için geçerli değildir. Devamsızlık için geçerli bir bildirim 

değildir. 

Çocuğunuz aşağıdaki hallerde hastalık raporu olmadan devamsızlık yapabilir: 

 yakın akrabanın cenaze veya düğün töreninde, 

 çocuğunuzun bağlı olduğu dini ya da ideolojik tatillerde, 

 sorumlu öğretmenden izin almak şartıyla özel hallerde, 

 çocuğunuz beş yaşından küçükse. 

Bu durumda, çocuğunuzun okulu için hastalık raporu almanız gerekmez. Tam listeyi okul 

yönetmeliğinde bulabilirsiniz. Ancak çocuğunuz okula gidemeyeceği zaman bunu okula bildirin. 

Çocuğunuz aşağıdaki hallerde devamsızlık yapamaz: 



• tatile gitmek için, 

• müzik festivaline veya başka bir faaliyete katılmak için, 

• siz kendiniz hastaysanız. 

Eğer çocuğunuz geçerli bir neden olmadan devamsızlık yaparsa, okul çocuğunuzu yakın takibe alır. Bu 

durum sık sık oluyorsa, okul Öğrenci Rehberlik Merkezini devreye sokar. Eğer bu da sorunu çözmezse, 

dosyanız Eğitim Bakanlığına gönderilir. Bakanlık savcıya haber verebilir ya da size ödenen okul 

yardımlarını geri isteyebilir. 

Daha fazla bilgi almak için 

• Okul sekreterliğine başvurun  

• Okul yönetmeliğini okuyun  

• www.ond.vlaanderen.be/leerplicht sayfasını ziyaret edin 

• spijbelen@vlaanderen.be adresine e-posta gönderin 

http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht

