Richtlijnen voor het aanvragen van verlof.
Kinderen zijn leerplichtig vanaf vijf jaar. In bijzondere gevallen kan hierop een uitzondering
worden gemaakt: deze zijn hieronder beschreven.
Er kan een verzoek om extra verlof te verlenen worden aangevraagd als er sprake is van
“gewichtige omstandigheden”. Dit verlof dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van
de verhindering aan de adjunct-directeur van het onderwijsteam te worden voorgelegd. Dit
verlof mag voor max. 10 dagen per schooljaar worden verleend.
1.

Gewichtige omstandigheden: voor 10 schooldagen per schooljaar of minder

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
a.

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

b.

voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;

c.

voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1
of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de
woonplaats van belanghebbende; ( Kopie uitnodiging kaart graag meegeven.)

d.

bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m 3e graad, duur in overleg
met de directeur;

e.

bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen;
van bloed- of aanverwante in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of
aanverwanten in de 3e of 4e graad voor ten hoogste 1 dag;

f.

bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige
huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag;

g.

voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen
vakantieverlof.

. Bijvoorbeeld in 2.

Extra vakantieverlof

Voor een aanvraag voor verlof in verband met extra vakantie stelt de Leerplichtwet heel
duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan
alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie
toestaan:
1. Als tenminste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden
werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca. Er moet vanuit worden
gegaan dat de ouder het merendeel van zijn inkomen slechts in de schoolvakanties kan
verdienen.
De specifieke aard van het beroep moet blijken uit een gewaarmerkte (niet voorbedrukte)
verklaring van de werkgever of, als die ouder/verzorger zelfstandige is uit een verklaring,
die bij de aanvraag wordt ingediend.
2. Als het gezin in geen van de schoolvakanties in een schooljaar met vakantie kan.

3. De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar.
Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 2 maanden tevoren aan de adjunct-directeur
van het onderwijsteam te worden voorgelegd. Het vakantieverlof mag maar éénmaal per
schooljaar worden verleend en niet langer duren dan 10 schooldagen.
Let op: een aanvraag wordt niet verleend vanwege de volgende redenen:
- familiebezoek in het buitenland
- goedkope tickets in het laagseizoen
- omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode
- vakantiespreiding
- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn
- eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte
- samen reizen/in konvooi reizen door bijvoorbeeld de Balkan
- dienstrooster van werknemer
- kroonjaren
- sabbatical
- wereldreis/verre reis
Het aanvraagformulier kunt u op school verkrijgen, u kunt het ook van de schoolsite
downloaden.

Belangrijk
De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar van de gemeente vermoedelijk
ongeoorloofd verzuim te melden. Tegen ouder(s)/verzorger(s) die hun kind(eren) zonder
toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunt u binnen zes weken na
dagtekening een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school. In dit
bezwaarschrift moeten worden opgenomen:


Uw naam en adres



Omschrijving van de beschikking



Gronden van het bezwaar

In spoedeisende gevallen kan, nadat het bezwaar is ingediend, aan de voorzieningenrechter
van de arrondissementsrechtbank om een voorlopige worden gevraagd. U kunt in uw
bezwaarschrift ook vragen rechtstreeks beroep te mogen instellen. In beide gevallen is
griffierecht verschuldigd.
Informatie
Als u nog vragen heeft, kunt u zich richten tot de leerplichtambtenaar van uw gemeente.

