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Leerplicht
1.1 Leerplicht
Voor leerlingen vanaf 5 jaar is de leerplicht van toepassing. Kinderen die 5 jaar en ouder zijn, zijn
leerplichtig en moeten dus naar school. Kinderen van 4 jaar hebben geen leerplicht en mogen naar
school. Het is niet toegestaan om de leerlingen die leerplichtig zijn buiten de schoolvakanties zonder
geldige reden vrij te geven. Hiervoor moet minimaal 8 weken van te voren een schriftelijk verzoek
worden ingediend. Aanvullend kan om bewijsstukken worden gevraagd. De directeur bepaalt of aan
het verzoek kan worden voldaan.
Een leerling mag maximaal 10 schooldagen per jaar vrij krijgen in verband met persoonlijke
omstandigheden in de familie of een andere uitzonderlijke gebeurtenis. Hierbij gaat het om:
a.
b.
c.
d.

een verhuizing (1 dag);
gezinsuitbreiding (1 dag);
het voldoen aan een wettelijke verplichting;
voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad (1
dag of ten hoogste 2 dagen als het huwelijk in Nederland plaatsvindt, voor een huwelijk in het
buitenland gelden maximaal 5 dagen);
e. 12 ½- , 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag, en
gepland op of binnen een redelijke termijn rondom de betrokken datum):
f. 25-,40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (1 dag);
g. ernstige ziekte zonder uitzicht op herstel of overlijden van ouder(s), verzorger(s) of bloed- of
aanverwanten tot en met de vierde graad. Het aantal dagen wordt in overleg met de directeur
van de school bepaald;
h. overlijden (inclusief uitvaart) van ouder(s), verzorger(s) of bloed- of aanverwanten tot en met de
vierde graad. Het aantal dagen wordt in overleg met de directeur van de school bepaald;
i. zogenoemde andere gewichtige omstandigheden. Dit zijn omstandigheden die, of onverwachts
zijn, of buiten de wil van de ouders zijn gelegen (te denken valt aan een ernstige calamiteit zoals
een woningbrand);
j. het vervullen van verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging zoals
vermeld op het inschrijfformulier (1 dag per verplichting);

Ook activiteiten in het kader van Topsport of bijzondere Talenten kunnen reden zijn voor verlof.
De 10 genoemde schooldagen mogen expliciet niet worden ingezet voor vakantie, het kunnen
benutten van een eerdere (goedkopere) vlucht of het omzeilen van files.
Als een van de ouders wegens zijn of haar beroep niet in de schoolvakanties met het gezin op
vakantie kan, mag de directeur éénmaal per jaar ten hoogste twee weken buiten de schoolvakanties
vrij geven (niet aansluitend aan de zomervakantie). Het moet daarbij gaan om de "specifieke aard
van het beroep" en de belemmering moet gelden voor alle vakanties van twee of meer weken. Er
gelden hiervoor zeer strikte regels.
Hierbij geldt:
a. artikel 11f uit de Leerplichtwet (vakantieverlof in verband met het beroep van een ouder)
Indien de aanvraag wordt ingediend op grond van artikel 11f uit de Leerplichtwet dient een
originele en gewaarmerkte werkgeversverklaring te worden overlegd.
Voor niet-christelijke, religieuze feestdagen geldt het volgende: indien de aard van de feestdag
schoolbezoek uitsluit, omdat de viering ervan beschouwd wordt als de vervulling van een plicht die
uit de godsdienst voortvloeit, mag een kind op een dergelijke dag verlof krijgen. Melding daarvan
dient minstens twee dagen van tevoren bij de directeur te geschieden.
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Schoolverzuim, anders dan hierboven bedoeld, moet door de directie onverwijld aan de
leerplichtambtenaar van de gemeente worden gemeld. Dit geldt ook bij het vermoeden van een
onterechte ziekmelding. Dat is een wettelijke verplichting voor de school. Een en ander kan leiden
tot een boete aan de ouders of een proces-verbaal.
Overigens moet ieder verzuim, ook ziekte, gemeld worden bij de school. Deze melding gaat via de
administratie. Wordt een leerling niet afgemeld, dan neemt de school contact op met de ouders.
Wordt uw kind tijdens schooltijd ziek, dan nemen wij contact met u op zodat uw kind kan worden
opgehaald. Mochten de ouders niet telefonisch bereikbaar zijn dan wordt het doorgegeven
secundaire nummer gebeld.
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