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RICHTLIJNEN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

Waarschuwing:
De school is verplicht (volgens artikel 21) de leerplichtambtenaar mededeling te doen van (een vermoeden van)
ongeoorloofd schoolverzuim. Dit is elk verzuim dat valt buiten onderstaande regeling. Tegen die ouders die hun
kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces verbaal worden opgemaakt door de
leerplichtambtenaar.
SOORTEN VERLOF::

A:

vakantie verlof: Extra vakantie (op grond van artikel 13a van de leerplichtwet 1969)

Vakantieverlof wordt alleen verleend indien:
“het slechts mogelijk is wegens de specifieke aard van het beroep van één der ouders buiten de
schoolvakanties op vakantie te gaan”. Hierbij dient een werkgeversverklaring overlegd te worden waaruit
blijkt dat vakantie binnen de vastgestelde schoolvakantie niet mogelijk is.
De directeur van de school mag één keer per jaar vakantieverlof verlenen, mits:
het niet langer duurt dan 10 dagen
het niet plaats vindt in de eerste twee lesweken van het schooljaar
Vergezeld van een werkgeversverklaring moet dit formulier, minimaal 8 weken voor de aangevraagde
datum, bij de directeur ingediend worden. U krijgt schriftelijk antwoord op de aanvraag. Om problemen
te voorkomen is het belangrijk dat u eerst verlof aanvraagt en pas dan een vakantie bespreekt!
Met nadruk willen wij u er op wijzen dat de school niet mag toegestaan dat u eerder met zomervakantie
gaat. Tevens wordt getoetst of de opname van vakantieverlof buiten de reguliere vakanties geen
structurele aangelegenheid is.

B:

andere gewichtige omstandigheden (10 dagen of minder)

Onder andere gewichtige omstandigheden wordt verstaan, omstandigheden die buiten de wil van de
leerling of ouders zijn gelegen. Een verzoek om extra verlof wegens andere gewichtige omstandigheden
voor maximaal 10 schooldagen dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering bij
de directeur te worden ingediend.
De directeur van de school mag verlof verlenen:
voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden.
voor verhuizing (ten hoogste één dag)
voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten (1 of ten hoogste 2 dagen)
bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten (duur in overleg)
bij overlijden van bloed- of aanverwanten: afhankelijk van de „graad‟ van 4 dagen tot 1 dag
bij huwelijks- of ambtsjubilea van ouders of grootouders (één dag)
Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar géén
vakantieverlof.
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C:

andere gewichtige omstandigheden (meer dan 10 dagen)

Een verzoek om extra verlof moet, ingeval van andere gewichtige omstandigheden voor meer dan 10
schooldagen per jaar, minimaal 4 weken van tevoren via de directeur bij de leerplichtambtenaar worden
ingediend. Het verlof kan worden verleend indien de ouders een verklaring van een arts of maatschappelijk
werkende kunnen overleggen, waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische en/of sociale
omstandigheden van (een van) de gezinsleden.

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de beslissing, kunt u (op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht)
binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij:
de directeur van de school (indien de aanvraag betrekking heeft op verlof A of B,
resp. artikel 13a of 14);
de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woon- of verblijfplaats
(indien de aanvraag betrekking heeft op verlof C, artikel 14).

heeft

TOT SLOT
Het is onze opdracht om het beste uit uw kind te halen, daarom is het programma dat de leerlingen volgen
zorgvuldig opgebouwd. Hoe meer dagen uw kind mist, hoe moeilijker het voor ons wordt om aan onze opdracht te
voldoen. We verzoeken u dan ook met klem om, in het belang van uw kind, zo weinig mogelijk gebruik te maken
van deze regeling.
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