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Verlofregeling in het kader van de Leerplichtwet
Inleiding
Ouders, leerlingen en scholen moeten zich houden aan de voorschriften van de Leerplichtwet.
Het “Bureau Leerplicht en Vroegtijdig Schoolverlaten” controleert in de Drechtsteden het naleven van de
voorschiften, die in de Leerplichtwet zijn vastgelegd.
Uitgangspunt van de Leerplichtwet is dat de ouder(s) of verzorger(s) er voor moeten zorgen dat hun
kinderen naar school gaan.
In ieder gezin zijn echter situaties te bedenken waarvoor extra verlof buiten de schoolvakanties
noodzakelijk is
De directeur zal bij een verzoek voor extra verlof steeds op grond van de Leerplichtwet de belangen van
ouders en leerlingen zorgvuldig afwegen. Dat kan betekenen dat de beslissing niet altijd overeenkomt met
de wens van de ouders.
Het verzoek om extra verlof
De Leerplichtwet biedt ruimte voor extra verlof.
Een verzoek om extra verlof kan om de volgende redenen worden ingediend.
a. Het verlof wordt verleend omdat het kind moet meedoen aan een verplichting, gebaseerd op een
bepaalde godsdienst of levensovertuiging. (de dagen staan vermeld in de religieuze
feestdagenkalender)
b. Het verlof wordt één keer per schooljaar verleend op grond van de specifieke aard van het beroep
van een der ouders waardoor vakantieverlof buiten de schoolvakantie noodzakelijk is.
Te denken valt aan beroepen in de agrarische of toeristische sector, de horeca of zeevaart .
Het verlof wordt minimaal twee maanden tevoren schriftelijk ingediend bij de school.
Het verlof mag niet vallen in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
De directeur verleent in principe geen verlof voor vakantie omdat er bijvoorbeeld sprake is van
een goedkope vakantie buiten de schoolvakantie, een lang weekend of midweek of een extra
lange vakantie voor een bezoek aan het land van herkomt
c.

Het verlof wordt verleend op grond van belangrijke omstandigheden in het belang van het kind.

Redenen voor verlof wegens belangrijke omstandigheden en duur van het verlof
Redenen
Duur van het verlof
1. doktersbezoek .....................................................................afhankelijk van de duur van het bezoek
2. huwelijk van een familielid t/m de 3de graad van het kind .........................1 of ten hoogste 2 dagen
3. 12 ½, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van (groot)ouders ...................ten hoogste 1 dag
4. 25- en 40-jarig ambtsjubileum van (groot)ouders .................................................ten hoogste 1 dag
5. gezinsuitbreiding....................................................................................................ten hoogste 1 dag
6. ernstige ziekte van (groot)ouders, broers of zuster............................De duur in overleg met school
7. overlijden van een familielid t/m de 4de graad van het kind .....................1 tot ten hoogste 4 dagen
8. verhuizing ..............................................................................................................ten hoogste 1 dag
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De school kan een verzoek om extra verlof alleen in behandeling nemen wanneer de belangrijke
omstandigheden in het belang van het kind worden aangegeven.
Dit geldt ook voor verzoeken om extra verlof anders dan hierboven genoemd.
Procedure bij het aanvragen van extra verlof
Een aanvraag voor extra verlof moet zo vroeg mogelijk schriftelijk bij de school worden ingediend. (Als het
gaat om vakantie twee maanden tevoren.)
De directeur van de school beslist op verzoeken tot en met 10 schooldagen op basis van de regels in de
Leerplichtwet.
Een verzoek tot meer dan 10 schooldagen in een schooljaar wordt met een advies van de directeur
voorgelegd aan het Bureau.
Bezwaar tegen de beslissing van de directeur of leerplichtambtenaar
Ouders kunnen tegen de beslissing van de directeur of leerplichtambtenaar bezwaar indienen bij de
school of bij het Bureau.
Dit bezwaarschrift moet ondertekend worden verzonden, binnen zes weken na het verzenden van de
beslissing.
Voor meer informatie
www.leerplichtenvroegtijdigschoolverlaten.nl
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