
 

 

Onderwerp: Advies offerfeest 2018 

 
Geachte directie(s),  
 
Verschillende scholen hebben bureau Leerplichtplus benaderd met vragen over het Offerfeest dat dit 
jaar plaatsvindt op dinsdag 21 augustus 2018.  
Een aantal ouders heeft bij de school  van hun kind(eren) geïnformeerd naar mogelijkheden voor 
verlof in de week van 20 tot en met 24 augustus 2018.  
Als reden geven de ouders aan het Offerfeest aansluitend aan de schoolvakantie, samen met hun 
familie in het buitenland te willen vieren. 
 
Bij de beoordeling van een dergelijk verzoek is het volgende van belang: 

- Verlof wegens religieuze verplichting of levensovertuiging geldt alleen voor de duur van de 
religieuze verplichting. 

- Landelijk is als richtlijn afgesproken dat  er  voor deze  verplichting één schooldag vrij 
genomen kan worden.  

- Er is geen sprake van wel of niet verlenen van verlof door het hoofd van de school. Een 
mededeling van de ouders, minimaal 2 dagen van tevoren, dat een religieus feest gevierd 
gaat worden volstaat. 

 
Dit betekent dat verlof vanwege het vieren van het Offerfeest beperkt dient te blijven tot één dag.  
Indien de leerling meer dan een dag afwezig is en dit gemeld wordt door school als ongeoorloofd 
verzuim, kan de leerplichtplusambtenaar overgaan tot het opmaken van een proces-verbaal tegen 
ouders wegens overtreding van de  leerplichtwet. 
Ons advies is om bovenstaande tijdig kenbaar te maken aan ouders, bijv. middels een nieuwsbrief of 
vermelding op de website van de school. 
 
Uitsluitend wanneer er sprake is van gewichtige omstandigheden, dit zijn omstandigheden waar de 
ouders en/of het kind geen invloed op hebben zoals bijv. overlijden of huwelijk, kan verlof worden 
aangevraagd. Dit dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de 
directeur van de school te worden voorgelegd. Het verlof wordt altijd zo kort mogelijk gehouden.  
In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:  

• familiebezoek in het buitenland 

• goedkope vliegtickets; 

• omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode; 

• eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte; 

• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn; 

• samen reizen; 

• kroonjaren; 

• sabbatical; 

• wereldreis/verre reis. 

Als u naar aanleiding van deze mail nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de 
leerplichtplusambtenaar van de school of stuur een mail aan leerplichtplus@eindhoven.nl 
 

Met vriendelijke groet, 

Hester Bergmans, Inhoudsdeskundige voorkomen voortijdig schoolverlaten en 
schoolverzuim 
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