Leerplicht
De leerplicht is duidelijk: kinderen vanaf vijf jaar zijn leerplichtig.
Het kan zijn dat een volledige schoolweek voor een kleuter nog wat te vermoeiend is. U
kunt dan in overleg met de leerkracht/directeur gebruik maken van een speciale regeling
dat uw kind af en toe een dag(deel) thuisblijft.
Zodra uw kind vijf is, houdt deze regeling op.
Spelregels voor extra schoolverlof

Schoolvakanties, zomaar een dag of wat uren vrij. Leerlingen genieten van deze
vrije tijd, maar…vrij nemen buiten de officiële schoolvakanties om gebeurt ook
nogal eens. Dit mag uiteraard niet en het is zelfs, wanneer het zonder geldige
reden gebeurt, strafbaar.

Voor het aanvragen van extra schoolverlof bestaan spelregels:


Een leerling heeft alleen vrij van school op dagen die door het schoolbestuur zijn
vastgesteld.



Een schooldirecteur mag - in bijzondere omstandigheden - een leerling maximaal
10 dagen per schooljaar extra schoolverlof verlenen.



De leerplichtambtenaar beoordeelt de aanvragen als een leerling langer dan 10
dagen extra schoolverlof vraagt.



Extra schoolverlof, buiten de officiële schoolvakanties om, is alleen in
uitzonderingssituaties mogelijk. De aanvraag moet schriftelijk 6 weken van
tevoren worden aangevraagd. U regelt dit met de directeur van de school.



Dit gebeurt alleen in bijzondere omstandigheden, zoals een bruiloft, een
sterfgeval of bij ernstige ziekte van de ouder(s) of verzorger(s). Extra
vakantieverlof hoort hier dus niet bij.

Voor extra verlof gelden de volgende regels, die in de Leerplichtwet zijn
genoemd:
1. Vakantie
Extra verlof buiten de normale schoolvakanties is alleen mogelijk als de specifieke aard
van het beroep van de ouders hiertoe aanleiding geeft.
(Een werkgeversverklaring wordt overlegd, waaruit blijkt dat geen verlof binnen de
officiële schoolvakantie mogelijk is).
Vakantieverlof mag, binnen deze voorwaarden:
 één maal per schooljaar worden verleend


niet langer duren dan tien schooldagen



niet plaatsvinden in de eerste weken na de zomervakantie

2. Andere omstandigheden
Het verlenen van verlof in verband met 'andere gewichtige omstandigheden' is mogelijk
bij onder meer ziekte, ziekenhuisbezoek of 40-jarige bruiloft van grootouders. Ook hier
krijgt het kind verlof na overleg met de directeur.
3. Godsdienstige verplichtingen
Verder kan een leerling wegens vervulling van plichten, voortvloeiend uit godsdienstige

levensovertuiging, verlof nemen. De ouders behoren hiervan minimaal twee dagen
voor de desbetreffende datum mededeling te doen aan de directeur van de school.
4. Procedure
Extra schoolverlof moet u schriftelijk aanvragen. Het is afhankelijk van de soort aanvraag
wie deze beoordeelt en wie een beslissing neemt; de directeur of de leerplichtambtenaar.
Indien de leerplichtambtenaar een beslissing neemt dan stuurt de directeur uw aanvraag
met zijn advies naar de leerplichtambtenaar. Deze kan u in sommige gevallen op het
gemeentehuis uitnodigen om de aanvraag mondeling toe te lichten.
Het uiteindelijke besluit van de gemeente krijgt u dan zo spoedig mogelijk schriftelijk
thuis.
Wanneer u het oneens bent met de beslissing van de directeur en/of de
leerplichtambtenaar, dan kunt u ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht verweer
daartegen voeren.
4. Strafregel
De Officier van Justitie kan, bij ongeoorloofd extra schoolverlof, tot
strafrechtelijke vervolging overgaan.
Om ongeoorloofd extra schoolverlof te voorkomen, heeft de gemeente afspraken
gemaakt met de Officier van Justitie. Zo kan er proces-verbaal worden opgemaakt als
extra schoolverlof wordt opgenomen zonder dat er toestemming is verleend door de
directeur of leerplichtambtenaar.
Verder gebeurt dit als er meer, of op een andere tijd dan is afgesproken, extra
schoolverlof wordt opgenomen.

