Leerplicht en verlof aanvragen
Verlof buiten de officiële schoolvakanties kan slechts worden verleend wegens de specifieke aard
van het beroep van één van de ouders of verzorgers. Het vakantieverlof mag slechts éénmaal per
schooljaar voor maximaal 10 schooldagen worden gegeven (door de directeur van de school) en
mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Soms kan extra verlof noodzakelijk zijn op grond van gewichtige omstandigheden zoals: 1. Het
voldoen aan wettelijke verplichtingen, één en ander voor zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden.
2.

Verhuizing.

3.

Huwelijk van bloed- of aanverwanten.

4.

Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten.

5.

Overlijden van bloed- of aanverwanten.

6.

Bevalling van de moeder/verzorgster/voogdes.

7.

25-, 40-, 50-, en 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en
aanverwanten.

8.

Het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst- of
levensovertuiging.

9.

Andere dan de hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere
gevallen.

Bij minder dan 10 schooldagen kan de directeur van de school in deze gevallen en andere zeer
bijzondere omstandigheden toestemming verlenen voor extra verlof.

Gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen of minder.
Artikel (8): in andere dan hierboven genoemde sociale omstandigheden in zeer bijzondere gevallen
heeft de directeur de mogelijkheid de ouders/verzorgers één vrije dag per schooljaar te geven. Het
is geen recht van ouders/verzorgers.”

Let op! Er kan geen verlof gegeven worden voor:
De dag voor een vakantie. Bijv. om een dag eerder dan de schoolvakantie naar het vakantieadres
te vertrekken

Wij hopen dat ouders begrijpen dat extra verlof geven zomaar niet kan. We hebben ons gewoon
aan de regels te houden. Daarom is ons dringend verzoek geen zaken aan ons te vragen die we
niet mogen toestaan.

De schooldirecteur is verplicht eventuele afwijkingen van de leerplichtregels te melden aan de
leerplichtambtenaar van het bestuur.

Het is sterk aan te raden vroegtijdig met de schooldirecteur overleg te plegen indien men denkt
voor extra verlof in aanmerking te komen. Er dient n.l. acht weken van te voren een schriftelijk
verzoek aan de schooldirecteur van de school voorgelegd te worden.
Met nadruk wordt er op gewezen, wanneer er “zomaar” verzuimd wordt dit als ongeoorloofd
schoolverzuim aangemerkt wordt. Dit verzuim moet dan als zodanig doorgegeven worden aan de
leerplichtambtenaar.

Aanvraagformulieren voor kort verlof zijn op school af te halen.
Indien dit wordt gevraagd voor meer dan 10 schooldagen is toestemming van de
leerplichtambtenaar nodig. Op school zijn aanvraagformulieren te verkrijgen.

Is de leerling afwezig zonder de school daarin van kennis te stellen dan zal de school contact
opnemen met de ouders. Blijkt het verlof ongegrond te zijn dan zal de school hiervan melding doen
bij de leerplichtambtenaar.

