DE SPELREGELS VAN SCHOOLVRIJ
DE LEERPLICHTWET

In de Leerplichtwet staat dat ouders er voor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan, zomaar
wegblijven mag niet. De gemeente heeft tot taak om dat te controleren.

WANNEER HOEFT UW KIND NIET NAAR SCHOOL ?
-

-

Als de school dicht is in verband met vakanties of een speciale reden, zoals een studiedag voor het
personeel;
Als uw kind ziek is; u moet dat zo spoedig mogelijk op school doorgeven;
Als uw kind voor straf niet op school mag komen.

IN WELKE DRIE GEVALLEN KAN IK EXTRA VERLOF AANVRAGEN ?
1) Om op vakantie te gaan. Maar dat kan alleen als het op grond van de specifieke aard van het beroep van

één van de ouders niet mogelijk is om in de schoolvakanties op vakantie te gaan.
Voorbeelden zijn beroepen in de agrarische en toeristische sector en de horeca. Er mag dus geen vrij
worden gegeven als er sprake is van een goedkope vakantie buiten het seizoen een extra lang bezoek
aan het land van herkomst of zomaar een midweek of een lang weekend weg.
Als u bij uw werkgever vakantieverlof aanvraagt buiten de vakantieperiode, moet u eerst verlof
aanvragen bij de directeur van de school of bij de leerplichtambtenaar.
Vakantieverlof op grond van de specifieke aard van het beroep van één van de ouders kan slechts éénmaal per
schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen. Dit verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee
weken van het schooljaar.
2) Als u kind mee moet doen aan een verplichting gebaseerd op een bepaalde godsdienst of
levensovertuiging; u moet dit minimaal twee dagen van te voren op school melden.
Als richtlijn geldt 1 dag vrij voor:
voor moslims
: het Offer- en het Suikerfeest; Voor hindoes
: het Divali- en het Holifeest;
Voor joden
: het Joods Nieuwjaar, Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest, het Slotfeest,
het Paasfeest en het Wekenfeest.
3) Tenslotte is er verlof mogelijk als er belangrijke omstandigheden zijn:
het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak;
de
een huwelijk van familie t/m de 3 graad van het kind (ouders (over)grootouders, broers,zusters,
ooms/tantes), verlof voor 1 dag of ten hoogste 2 dagen als het huwelijk buiten de gemeente plaats vindt;
- een 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders,
verlof voor 1 dag of ten hoogste 2 dagen als het jubileum buiten de gemeente wordt gevierd;
- een 25- of 40-jarig ambtsjubileum van (groot)ouders, verlof voor ten hoogste 1 dag;
- gezinsuitbreiding, verlof voor ten hoogste 1 dag;
- verhuizing, verlof voor ten hoogste 1 dag;
- ernstige ziekte van ouders, grootouders, broers of zusters, duur in overleg met de school;
overlijden (incl. begrafenis/crematie) van ouders, ten hoogste 4 dagen, grootouders, broers of
zusters, ten hoogste 2 dagen, (bet)overgrootouders, (oud)ooms, (oud)tantes, neven en nichten
e
e
(3 en 4 gr), ten hoogste 1 dag.
- Afwijking van de duur van het verlof is mogelijk, maar het uitgangspunt bij het verzoek en de beslissing moet
zijn: is het verlof in belang van het kind.
- Dit geldt met name voor verzoeken om extra verlof op grond van belangrijke omstandigheden die hierboven niet
genoemd zijn.

HOE VRAAGT U EXTRA VERLOF AAN ?
-

-

Een verzoek moet zo vroeg mogelijk schriftelijk bij de school worden aangevraagd. Als het om
vakantie gaat moet dit zeker twee maanden van tevoren. Op school zijn hiervoor formulieren
verkrijgbaar.
De directeur beslist op verzoeken tot en met 10 schooldagen. Als het om meer dan 10 schooldagen in een
schooljaar gaat wordt het verzoek, eventueel met een advies van de school, doorgestuurd aan de
leerplichtambtenaar.
Het besluit (toestemming of afwijzing) van de school of van de leerplichtambtenaar wordt schriftelijk
doorgegeven.

Als u zonder toestemming uw kind toch thuishoudt, is de school verplicht dat verzuim te melden bij de
leerplichtambtenaar. Vrijwel zeker moet u dan rekening houden met een proces-verbaal op grond
waarvan de rechtbank u een straf kan opleggen.

Als u bezwaar heeft tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij degene, die de
beslissing genomen heeft (de school of de leerplichtambtenaar). U vindt alle gegevens hierover in de brochure op
onze website met de naam “folder bureau leerplicht”.
Indien u vragen heeft over zaken die op de leerplicht betrekking hebben kunt u zich ook wenden tot Bureau
Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten. Tel. 078-6398090
Op de internetsite: www.leerplicht.net en www.leerplichtenvoortijdigschoolverlaten.nl kunt u alle regels en
mogelijkheden nog eens bekijken.

