
Leerplicht, extra verlof  
Sinds de invoering van de basisschool zijn kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig. Ook bij reeds ingeschreven vierjarigen 

zijn ouders verplicht te zorgen voor geregeld schoolbezoek. 

Als uw zoon/dochter om een andere reden dan ziekte of doktersbezoek de school niet kan bezoeken, kunt u een 

verzoek voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ indienen bij de directeur. Dit verzoek moet ruim 

van tevoren bij de directeur worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren). 

Heeft de directeur twijfel omtrent de aanvraag, dan vraagt zij advies aan de leerplichtambtenaar. 

U krijgt vervolgens bericht of de absentie wel of niet geoorloofd is. 

Wij zijn verplicht elk verzuim -zonder toestemming- te melden bij de leerplichtambtenaar. Op de kalender kunt u 

zien, dat onze school royale vakantieperioden heeft. Het is dan ook in principe niet mogelijk, om buiten deze 

vakantieperioden, leerlingen van school te houden. De wet maakt hierbij echter in een aantal “gewichtige 

omstandigheden” een uitzondering en in het kort omvat dit: 

 

A. Familieomstandigheden:  

In een aantal gevallen kan wel verlof worden verleend voor 1 of 2 dagen. Het gaat hierbij om de volgende "andere 

gewichtige omstandigheden": 

- bij het voldoen aan een wettelijke verplichting; 

- bij verhuizing; 

- voor het bijwonen van een huwelijk van familie; 

- bij ernstige ziekte van ouders of familie; 

- bij het overlijden van familie; 

- bij een 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig  

  huwelijksjubileum van de  (groot-)ouders. 

 

B. Vakanties/vakantiedagen:  

Als de gezinsvakantie geheel of gedeeltelijk buiten de schoolvakanties moet worden opgenomen, dan dient u 

minstens een maand tevoren een verzoek daartoe in te dienen. 

Het verlof kan worden verleend, indien: 

1. wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers het slechts mogelijk is buiten de 

schoolvakanties op vakantie te gaan. (bijv. horeca en agrarische sector); 

2. een werkgeversverklaring kan worden overlegd, waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie 

mogelijk is. 

Indien er in bijzondere omstandigheden volgens de regelgeving vrijstelling is verleend, zal er zo nodig in overleg met 

de betrokkenen een lesprogramma worden opgesteld om achterstanden te voorkomen. 

 

C. Geen toestemming:  

De volgende situaties zijn geen “andere gewichtige omstandigheden” en vrijstelling kan om die reden niet worden 

verleend: 

- familiebezoek in het buitenland; 

- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;vakantie  

  onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; 

- een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie 

  te gaan; 

- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte; 

- verlof omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. 

- sportevenementen en activiteiten van verenigingen buiten schoolverband; een   

   uitzondering hierop kan zijn als de speler daarbij in een nationaal team is opgesteld (altijd 

   na overleg met de leerplichtambtenaar); 

- concerten en andere culturele manifestaties buiten schoolverband; 

- bezoeken van tentoonstellingen, pretparken enz. buiten schoolverband; 

- het verblijf in recreatiehuisjes gedurende zgn. lange weekenden; 

- het wegbrengen of afhalen van familieleden of bekenden naar en van luchthavens, stations  

  enz. 



 

In lijn met het bovenstaande heeft de school er voor gekozen de vrije dagen zo veel mogelijk te clusteren tot 

bijvoorbeeld de meivakantie en mee te werken aan de vakantiespreiding. Wat uw vakanties betreft verzoeken wij u 

derhalve dringend uitsluitend te boeken binnen officiële schoolvakanties en de school niet in verlegenheid te 

brengen met aanvragen waarvan u op voorhand weet dat ze niet gehonoreerd kunnen worden. De school kiest voor 

een uniforme lijn, d.w.z. we houden ons aan de door het ministerie en schoolbestuur vastgestelde richtlijnen. Om 

precedentwerking te voorkomen vraagt de school bij extra verlof om een onderbouwing en is het aan de directeur 

om de zwaarwegendheid daarvan te beoordelen. 

 

Voor alle duidelijkheid: het is dus niet mogelijk om extra verlof te verlenen voor bijvoorbeeld de wintersport (eerder 

vertrekken i.v.m. de drukte), vertrek- of aankomstdata van vliegreizen of voor een bezoek aan het geboorteland van 

allochtone ouders etc. Ook één of meerdere dagen eerder vertrekken voor een vakantie of later terugkeren is niet 

toegestaan. 

Toch ontvangen wij veel van zulke aanvragen, waarbij het helaas ook nog regelmatig voorkomt dat de boeking of 

reservering al heeft plaatsgevonden vóór het indienen van de verlofaanvraag. De school is verplicht van (een 

vermoeden van) ongeoorloofd verzuim melding te maken bij de leerplichtambtenaar. 

Mocht u na lezing van het bovenstaande menen voor extra verlof in aanmerking te komen dan kunt u de 

formulieren downloaden via onze website. 

Wij gaan uit van uw medewerking! 

Lilian Knooren 

Directeur 


