Leerplicht en verlof

In de Leerplichtwet 1969 staat dat leerlingen de school

Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandig-

verplicht zijn om onderwijs te volgen. Uw kind mag nooit

heden’

zomaar van school weg blijven. Er zijn echter uitzonde-

Onder ‘andere gewichtige omstandig heden’ vallen

ringen op deze regel mogelijk. Is er een bijzondere reden

situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leer-

waarom u vindt dat uw kind verlof moet krijgen? De uitzon-

ling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan verlof

deringen en de daarbij behorende regels leest u hier.

worden gegeven.

Extra verlof in verband met godsdienst of
levensovertuiging

Denk hierbij aan:


Een verhuizing: maximaal 1 schooldag;

In sommige gevallen bestaat er een mogelijk voor verlof



Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of

wanneer uw kind plichten moet vervullen die voort-

aanverwanten t/m de derde graad: In Nederland

vloeien uit geloofs- of levensovertuiging. U dient, mini-

maximaal 1 schooldag, indien er ver gereisd moet

maal twee schooldagen van te voren, bij de directeur van

worden maximaal 2 schooldagen. In het buitenland

de school te melden dat uw kind afwezig zal zijn.

maximaal 5 schooldagen;


Vakantie buiten de schoolvakantie
Voor vakantie buiten de schoolvakantie wordt alleen een

Een ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m
de derde graad: maximaal 10 schooldagen;



Het overlijden van bloed- en aanverwanten:

uitzondering gemaakt als er, door specifieke aard van

- 1e graad: maximaal 5 schooldagen;

beroep van ouder(s)/verzorger(s), geen mogelijkheid is

- 2e graad: maximaal 2 schooldagen;

om binnen de schoolvakanties als gezin op vakantie te

- 3e en 4e graad: maximaal 1 schooldag.

gaan. Denk hierbij aan seizoensgebonden werkzaamhe-



5 schooldagen;

den. Bovendien moet redelijkerwijs voorzien zijn dat dit
leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische proble-

In het buitenland 1e t/m 4e graad: maximaal

		Voor

viering van een 25-, 40- of 50-jarig

men. In dat geval mag de directeur uw kind eenmaal per

ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig

schooljaar verlof geven. U moet kunnen aantonen dat

(huwelijks)jubileum van ouders/verzorgers of

het gezin in geen enkele schoolvakantie op vakantie kan.

grootouders: maximaal 1 schooldag;

Uw aanvraag moet ten minste acht weken van tevoren bij



leerplichtambtenaar gewichtige omstandigheden:

de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven
waarom dat niet mogelijk was. De verlofperiode mag

Voor andere naar het oordeel van de directeur/

		maximaal 10 schooldagen.

maximaal tien schooldagen beslaan. Daarnaast mag
de verlofperiode niet in de eerste twee weken van het

In de volgende gevallen wordt zeker geen extra verlof

schooljaar vallen.

gegeven:


Familiebezoek in het buitenland;



Vakantie in een goedkope periode of goedkope tickets;







Omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen



Naam en adres van belanghebbende;

tickets meer zijn in de vakantieperiode;



De datum van verzending;

Omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij



Een omschrijving van het besluit dat is genomen;

zijn;



Argumenten die duidelijk maken waarom u niet

(verkeers)drukte;


akkoord gaat met het besluit;

Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met


Wanneer het bezwaar niet door u maar namens u

Kroonjaren -Sabbatical -Wereldreis of een andere

wordt ingediend, moet u een volmacht ondertekenen

verre reis

en bij het bezwaarschrift voegen.

Verlofaanvragen worden individueel beoordeeld. Uw

U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe

aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige om-

te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het

standigheden’ moet schriftelijk en ten minste acht

besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen. Bent

weken van te voren bij de directeur van de school of de

u het dan nog niet eens met het besluit, dan kunt u op

leerplichtambtenaar worden ingediend.

grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen
zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de

Langer verblijf

Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht.

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling door

Het indienen van een beroepschrift heeft geen

omstandigheden pas later op school terugkeert van

schorsende werking.

vakantie. Het is van belang om dan een verklaring uit
het vakantieland mee te nemen, waaruit blijkt dat er een

Ongeoorloofd verzuim

gegronde reden is voor een langer verblijf in het vakan-

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van

tieland.

de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als
ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan:

dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplicht-

- Een doktersverklaring;

ambtenaar kan besluiten om dit af te handelen met een

- Reisbescheiden/vliegtickets;

proces-verbaal. De boete hiervan is ongeveer €100,00

- Rekening van een garage;

per kind per dag.

- Overlijdensakte.
Vakantieroosters

Verlof aanvragen

Het vakantierooster is op te vragen bij de school van uw

Het aanvraagformulier voor verlof buiten de school-

kind. De school mag en kan afwijken van de richtlijnen

vakanties kunt u vinden op de website www.lelystad.nl.

van de Rijksoverheid. Meer informatie

U levert de ingevulde aanvraag, inclusief relevante

Gemeente Lelystad

verklaringen, in bij de directeur van de school. De

Team JEUGD

directeur neemt een besluit over een verlofaanvraag

14-0320

voor een periode van maximaal tien dagen. Als de

leerlingzaken@lelystad.nl

aanvraag meer dan tien schooldagen beslaat, wordt de
aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar.
De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit,
na de mening van de directeur te hebben gehoord.
Bezwaar maken
Wanneer u het niet eens bent met de afwijzing van uw
verzoek om extra verlof, kunt u schriftelijk bezwaar
maken. U dient het bezwaarschrift in bij de persoon die
het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift moet
ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens
bevatten:

VERLOF BUITEN SCHOOLVAKANTIES
volgens de leerplichtwet
Is uw kind ziek?

ja

nee

Ziekmelden is voldoende. Blijft uw kind langer ziek, vraag dan, indien mogelijk, om schoolwerk zodat uw kind straks niet achter loopt. De schooldirecteur kan bij langdurige ziekte
vragen naar een doktersverklaring of u verwijzen naar de schoolarts. Als de schooldirecteur
vermoedt dat de ziekmelding niet klopt, kan er een melding gedaan worden bij de leerplichtambtenaar.

Wat is op uw situatie van toepassing:

Wilt u vrij in verband
met een wettelijke
verplichting of een
familieaangelegenheid?

ja*

nee

Bent u joods, hindoe,
chinees of Islamitisch
en wilt u vrij in verband met een religieuze viering?

ja

nee

Wilt u vrij in verband
met een vakantie
buiten de schoolvakantie?

ja

nee

Vraag uw schooldirecteur
naar het formulier “Vrijstelling in verband met
gewichtige omstandigheden:. Mogelijk wordt van u
gevraagd om schoolwerk
mee te nemen. Bij een
aanvraag van meer dan
tien dagen beslist de leerplichtambtenaar.

Andere reden: vraag uw schooldirecteur
naar het formulier.
“Vrijstelling in verband met gewichtige
omstandigheden” (bij meer dan
10 dagen beslist de leerplichtambtenaar).
*In het primair onderwijs: vergeet niet de
klassendocent en de schooldirecteur op de
hoogte te stellen.
* In het voorgezet onderwijs: vergeet niet de
mentor en de afdelingsleider op de hoogte te
stellen.


Verhuizen: 1 dag*
Huwelijk van familieleden: 1 dag*
Jubileum: 25, 40 of 50 jaar ambtsjubileum: 1 dag*
 121/2 , 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijks
jubileum van ouder(s)/verzorger(s) of
grootouders: 1 dag*
 Bevalling moeder/verzorgster: 1 dag*
 Overlijden van een van de ouders van
het kind, broer of zus, (over)groot
ouders, oom of tante of neef of nicht*




Wat is op uw situatie van toepassing:
• Chinese feestdagen
• Chinees Nieuwjaar
• Islamitische feestdagen
• Offerfeest
• Suikerfeest
• Hindoe feestdagen
• Holifeest
• Diwalifeest
• Krishna Janamashtmi
• Navratri (alleen de laatste dag)
• Maha Shivratri
• Joodse feestdagen
• Paasfeest (Pesach)
• Wekenfeest (Sjawoe’ot)
• Joods Nieuwjaar (Rosh Hasjana)

Gaat het om een tweede vakantie binnen een schooljaar

•
•
•
•

*In het primair onderwijs: vergeet niet de
klassendocent en de schooldirecteur te
informeren
* In het voorgezet onderwijs: vergeet niet de
mentor en de afdelingsleider te informeren.

ja

nee

Stelt uw werkgever u in staat om twee
weken aaneengesloten op vakantie te
gaan binnen één van de schoolvakanties?

nee

Vraag uw schooldirecteur om het
“Aanvraagformulier Verlof voor gewichtige omstandigheden”. Wanneer
u zonder toestemming weggaat zal er
door de directeur een melding worden
gedaan bij de leerplichtambtenaar. De
leerplichtambtenaar kan besluiten om
een proces-verbaal op te maken.

Grote verzoendag (Jom Kipoer)
Loofhuttenfeest (Soekot)
Slotfeest (Sjemini Atseret)
Vreugde der Wet (Simchat Tora)

ja

Als u in één schooljaar in de gelegenheid bent om twee weken aaneengesloten op vakantie te gaan, dan staat
de leerplichtwet geen extra vakantie
buiten de schoolvakantie toe. Uw kind
krijgt geen extra vrij.

Er wordt van u verwacht dat u met uw
vakantieplannen rekening houdt met
de schoolvakanties. Uw kind krijgt
geen extra vrij. Financiële overwegingen en te verwachten verkeersdrukte
zijn geen reden voor extra verlof.

