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Aanvragen voor extra verlof dagen.
In principe zijn alle kinderen vanaf hun vijfde verjaardag leerplichtig en mogen zij niet verzuimen.
Soms kan of moet er worden afgeweken van deze regel.
Een ziek kind hoeft natuurlijk niet naar school. Ouders moeten dit kind wel afmelden.
Daarnaast zijn er wettelijke kaders vastgesteld voor extra verlof buiten de lestijden.
Tot maximaal tien dagen per jaar is het de taak van de directeur van de school om BINNEN de
wettelijke kaders te reageren op verlof aanvragen. De afdeling leerplicht heeft de bevoegdheid te
controleren of er wel binnen deze kaders vrij wordt gegeven. Als dat niet het geval is zijn de
betrokkenen strafbaar. Zij werken dan namelijk mee aan ongeoorloofd verzuim.
Voor alle duidelijkheid volgen hier de afspraken die gebaseerd zijn op de wettelijke kaders en die
door leerplicht samen met justitie zijn gespecificeerd.
Iedereen weet dan waarop getoetst wordt.
Kom altijd met directie overleggen als niet helemaal of helemaal niet duidelijk is of je aanvraag valt
binnen de afspraken.
Algemeen:
 Alle verlof moet van tevoren bij de directie worden aangevraagd. In bijzondere gevallen kan ook
achteraf toestemming worden verleend voor kort verlof, wanneer dit verzoek binnen twee dagen
gedaan wordt en de aanvraag binnen de afspraken valt.
 Verlof voor twee dagen of meer moet tenminste 8 weken van tevoren schriftelijk worden
aangevraagd.
 Bij overlijden van een direct familielid ( dus ook opa’s en oma’s ) kan volstaan worden met een
telefonische of mondelinge melding.
 In geval van bezoek aan medici en/of therapeuten, die absoluut niet buiten de lestijden plaats
kunnen vinden, kan mondeling toestemming gevraagd worden aan de groepsleider.
 Alle verlof langer dan tien dagen MOET altijd via leerplicht gedaan worden.
Wat kan en mag WEL:
 verhuizing: binnen gemeente 1 dag
 bij huwelijk van bloed- en aanverwanten van de leerling tot en met de vierde graad, 1 dag
 bij overlijden van bloed- en aanverwanten van de leerling van de eerste graad voor 4 dagen en
van de tweede tot en met de vierde graad voor 1 dag.
 bij ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten van de leerling tot en met de tweede graad voor 1
dag
 voor leerlingen die op afstand wonen ( buiten de bebouwde kom van Udenhout) bij extreme
weersomstandigheden ten gevolge waarvan zij de school niet kunnen bereiken.
 bij een besmettelijke ziekte in het gezin
 bij 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60- jarig ambts- of huwelijks jubileum van bloed- of aanverwanten van
de leerling tot en met de vierde graad, 1 dag
 voor leerlingen uit “minderheidsgroepen” in verband met de viering van nationale of
godsdienstige feest- en gedenkdagen, 1 dag
 in geval de werkgever een van de kostwinners van het gezin, waarvan de leerling deel uit maakt,
verplicht buiten de (zomer) schoolvakanties verlof op te nemen. Bewijzen zijn verplicht. In het
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algemeen moet aangetoond zijn dat het gezin “nergens” twee weken gezamenlijk vakantie kan
hebben in een schooljaar.
indien een van de kostwinners van het gezin, waarvan de leerling deel uit maakt zijn/ haar
functie uitoefent in een eenpersoons- of gezinsbedrijf (seizoensgebonden), waardoor er
redelijkerwijs geen andere oplossing voorhanden is.
bij zeer ernstige sociale en/ of medische problemen:
 het gezin moet om sociale of medische indicatie op vakantie ( verklaring arts of
maatschappelijk werk vereist)
 er vanwege een gehandicapt gezinslid alleen mogelijkheden tot geschikte accommodaties
zijn buiten de vakanties.
 in het kader van emigratie plannen
 bij sporttoernooien en ander optreden in verenigingsverband wordt het per geval bekeken.
Een en ander is afhankelijk van de opzet. Van belang is de vertegenwoordiging van
Nederland in het buitenland. In principe slechts voor 1 dag.
Wat zijn GEEN redenen, wanneer mag het beslist NIET:
In de eerste twee weken na de zomervakantie
bij afwijkende vakantieroosters van de andere kinderen van het gezin
bezoek aan land van herkomst of familie in het buitenland
geen alternatieve boekingsmogelijkheden, meestal ontstaan door te laat boeken
voor vakantie buiten seizoen ivm lagere prijzen
als ooms, tantes, oma’s of opa’s kinderen uitnodigen voor extra vakanties
een of twee dagen eerder afreizen of later terugkomen om de drukte te vermijden
eerder afreizen om op tijd op een bepaald adres te zijn.

Als geen toestemming is verleend en de leerling is toch afwezig, moet er melding worden gemaakt
van ongeoorloofd schoolverzuim.
Wanneer de leerling door ziekte, doktersbezoek, calamiteiten etc afwezig is, moet uiterlijk binnen
twee dagen aan de school de reden worden meegedeeld. In de regel zal de school proberen uit te
zoeken waarom de leerling afwezig is. Bij twijfel aan de rechtmatigheid van het verzuim, moet ook
dan een melding bij leerplicht volgen.
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