Leerplicht en verlofregeling
Hieronder worden de verschillende vormen voor verlof toegelicht. De leerplichtwet biedt
verschillende mogelijkheden voor verlof. Dit zijn onder andere extra vakantieverlof, verlof vanwege
gewichtige omstandigheden en verlof vanwege godsdienst of levensovertuiging. Belangrijk is dat
het verlenen van verlof altijd in goede samenspraak met de school gebeurt.
1. Extra Vakantieverlof
Verlof voor vakanties is vrijwel niet mogelijk. Vrijstelling wegens vakantie (ook 1 dag!) van de
leerling kan door de directeur van de school alleen verleend worden onder de volgende
voorwaarden:
•

Door specifieke aard van het beroep van een ouder kan het gezin niet in één van de
schoolvakanties op vakantie gaan. Hierbij moet gedacht worden aan seizoensgebonden
werkzaamheden of werkzaamheden die een piekdrukte kennen, waardoor het feitelijk
onmogelijk is om in die periode vakantie op te nemen. Er wordt uitgegaan dat de
ouder/verzorger het merendeel van zijn inkomen slechts in deze periode kan verdienen.

•

Er kan slechts eenmaal per jaar extra verlof worden verleend voor een periode van ten
hoogste tien werkdagen.

•
•

Niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Vakantieverlof wordt schriftelijk bij de directie aangevraagd minimaal 6 weken voor de
geplande vakantie.

•

Een werkgeversverklaring moet duidelijk maken waarom de werkgever niet in één van de
schoolvakanties verlof kan verlenen aan de werknemer. Een zelfstandig ondernemer dient dit
zelf schriftelijk te onderbouwen.
School moet een verzoek voor vakantieverlof zeker afwijzen in alle overige redenen (met
vrienden op vakantie gaan, verlof omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn, een
familiebezoek in het buitenland, goedkopere vakantieperiode, vakantiedrukte willen
vermijden of het winnen van een prijs).
Gaan ouders/verzorgers en hun kinderen zonder toestemming toch op vakantie, dan is er
sprake van luxeverzuim. Dit moet door school gemeld worden bij de leerplichtambtenaar.

•

•

2. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder
Voor bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen kinderen verlof krijgen. Dit geldt
uitsluitend voor situaties die buiten de wil van de ouders/verzorgers en/of het kind liggen. Dit
worden gewichtige omstandigheden genoemd. Verlof voor gewichtige omstandigheden kan
wel in de eerste twee schoolweken worden aangevraagd. Hiervoor gelden de volgende
voorwaarden:
• Voor het bezoeken van een medicus, één en ander voor zover dit niet buiten de lesuren kan
gebeuren;
•

Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden;

•

Bij verhuizing maximaal één dag;

•

Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed -en aanverwanten* tot en met de derde graad
voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de
woonplaats van belanghebbende;

•

Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed -en aanverwanten tot en met de derde graad
buiten Nederland maximaal 5 dagen;

•

12 ½ , 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders en grootouders voor 1 dag;

•

25-, 40-, 50- en 60-jarige ambtsjubileum van ouders en grootouders voor 1 dag;

•

Bij ernstige ziekte van ouders of bloed -en aanverwanten van de leerling tot en met de derde
graad, duur in overleg met de directeur;

•

Bij overlijden van bloed -en aanverwanten van de eerste graad voor 4 dagen of in overleg met
directeur; van bloed-of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste 2 dagen; van
bloed -en aanverwanten in de derde en de vierde graad ten hoogste 1 dag;

•

Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof.

•

Verlof voor gewichtige omstandigheden wordt bij de directie aangevraagd minimaal 2 tot 5
lesdagen voor het gevraagde verlof (afhankelijk van de omstandigheden).
* verwantschap ten opzichte van het kind:
• 1e graad: ouders
• 2e graad: broer/zus, grootouders
• 3e graad: oom/tante, neef/nicht (kind van broer/zus), overgrootouders
• 4e graad: oudoom/tante, neef/nicht (kinderen ooms/tantes), betovergrootouders

3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar.
Een verzoek om extra verlof voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 8 weken
tevoren via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden
voorgelegd.
4. Geoorloofd schoolverzuim valt niet onder verlof. Men moet hierbij denken aan:
• Ziekte van de leerling;
• Schorsing van de leerling;
• Een religieuze verplichting. In dit laatste geval hebben kinderen recht op maximaal 1 dag per
feest, ongeacht de duur van het feest. Is meer dan 1 dag nodig? Dan dienen ouders dit met
argumenten uit te leggen aan de directeur en kan dit vallen onder ‘gewichtige
omstandigheden naar het oordeel van de directeur.
Verlof aanvragen
Van elk verzuim dient u vooraf tijdig verlof te vragen aan de directeur van de school. Het zal duidelijk
zijn, dat verlof voor een bezoek aan een pretpark, het afleggen van familiebezoeken en dergelijke
steeds geweigerd wordt. Wanneer het vermoeden van ongeoorloofd verzuim bestaat, dan is de
directeur verplicht hiervan aangifte te doen bij de leerplichtambtenaar.
Verlofaanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend bij de directie. Gebruik daartoe het verlof
aanvraagformulier van de school! Deze is bij de directie te verkrijgen. Bij gescheiden ouders met
beide ouderlijk gezag dient een akkoord van de andere ouder op papier aanwezig te zijn bij de
aanvraag.

