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Sinds jaar en dag is het gebruikelijk dat u vóór schooltijd uw kind absent meldt via de
telefoon in geval van ziekte, te laat komen of als er een bezoek aan dokter/tandarts/specialist
moet worden gebracht. Met ingang van heden komt er een nieuwe mogelijkheid bij: absent
melden via de website van Digiduif of via de app van Digiduif. Uiteraard verwachten we, als u
van Digiduif gebruik maakt, dat u dat ook vóór schooltijd doet.
Website Digiduif: door het invullen van een formulier op de website van Digiduif kunt u uw
kind absent melden. Hiervoor moet u inloggen op uw eigen Digiduif-account. Na het inloggen
komt u via “absentiemelding” in het volgende scherm waar u kunt aangeven om welk kind
het gaat, wat de reden is van de absentie, en om welke dag en tijd het gaat.

App Digiduif: uw kind absent melden kan ook via de app van Digiduif, u kunt deze gratis app
downloaden via de App-store of via Google-play. Als u de app opent komt u bij de berichten
van de school. U kiest in dit scherm voor de optie “meer” en vervolgens voor de optie
“absentiemelding”. Net zoals op de website, geeft u aan om welk kind het gaat, de reden van
de absentie en de betreffende dag/tijd.
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U kunt uw kind absent melden wegens:
-ziekte
-te laat komen (bijvoorbeeld verslapen)
-medische reden (huisarts, tandarts, specialist etc.)
Bij het invullen van het formulier geeft u altijd een toelichting om de school van meer
informatie over de absentie te voorzien. Nadat u het bericht heeft verstuurd, ontvangen u, als
ouder, de administratie en de leerkracht(en) het bericht in de mailbox.

U kunt geen extra verlof (huwelijk, jubilea, bijzondere dagen etc.) aanvragen via Digiduif.
Daarvoor moet u het formulier “extra verlof” invullen. Dat formulier kunt u bij de directeur
aanvragen.
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