RICHTLIJNEN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES
Ouders van schoolgaande kinderen zijn verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de
school vaststelt. Dit heeft te maken met de leerplichtwet.
Deze wet kent echter de volgende uitzondering. Volgens de leerplichtwet kunnen kinderen
maximaal tien schooldagen vrij krijgen als het door het beroep van één van de ouders niet mogelijk
is dat zij tijdens de schoolvakanties met vakantie gaan. Deze tien dagen kunnen niet vallen in de
eerste twee weken na de zomervakantie.
Een verzoek hiertoe moet worden ingediend bij de directeur van de school. Die moet beoordelen of
'het beroep op vrijstelling' terecht wordt gedaan. Indien het verlof wordt gevraagd voor meer dan
tien dagen per schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling.

A. Vakantieverlof
Verlof buiten de schoolvakanties
Verlof buiten de schoolvakanties kan alleen aangevraagd worden als bijzondere omstandigheden in
het beroep van één van de ouders/verzorgers het opnemen van vakantie in de gewone schoolvakanties
onmogelijk maakt. Zo'n bijzonder verlof mag maar één keer per jaar, maximaal 10 dagen duren en niet
plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Dit moet ten minste zes weken van
tevoren, schriftelijk, bij de directeur worden aangevraagd. Een werkgeversverklaring dient te worden
overlegd waaruit, met reden, blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is. Deze
regeling is slechts toepasbaar op uitzonderlijke gevallen en niet bedoeld voor zogenaamd luxeverlof.
De volgende situaties zijn geen bijzondere omstandigheden en worden derhalve als luxeverlof
aangemerkt:
- dienstrooster van de werkgever.
- familiebezoek in het buitenland, anders dan voor huwelijk, ernstige ziekte van bloedverwanten en
overlijden.
- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
- vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
- een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.
- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.
- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
Extra verlof voor meer dan 10 schooldagen
Wilt u buiten een schoolvakantie met verlof, dan moet dat minstens zes weken van te voren
voorgelegd worden aan de directeur van de school. Aanvragen voor extra verlof langer dan 10
schooldagen worden door de leerplichtambtenaar beoordeeld. Er zal een verklaring van een
deskundige gevraagd worden waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is op grond van medische of
sociale indicatie.
Ongeoorloofd verzuim Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de
leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de
leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

B. Gewichtige omstandigheden tien schooldagen per schooljaar of minder
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in
artikel 14, lid 1, van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf
of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden
voorgelegd.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
a.
b.
c.

d.
e.

f.
g.

voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden;
voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten
hoogste 2 dagen. Afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de
belanghebbende;
bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met
de directeur;
bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed
of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- en aanverwanten in de
3e of 4e graad ten hoogste 1 dag;
bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum
van ouders of grootouders voor 1 dag;
voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

