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VERLOF AANVRAGEN (beslisschema)

Is uw kind ziek? 

Moet uw kind naar 
de tandarts, huisarts, 
orthodontist of specialist? 

Moet uw kind naar 
een logopedist, fysio-
therapeut o.i.d? 

Wilt u vrij i.v.m. een wet-
telijke verplichting of een 
familie aangelegenheid? 

Bent u joods, hindoe of 
islamitisch en wilt u vrij 
i.v.m. een religieuze 
viering? (Zie bijlage 2) 

Wilt u vrij i.v.m. een 
culturele, sportieve o.i.d. 
activiteit?

•  Ziekmelden is voldoende 

•   Doorgeven aan de leerkracht is voldoende

•   Behandeling waar mogelijk buiten schooltijd 
•   Onder schooltijd; overleg met de leerkracht 

over een passend tijdstip 

•   Verhuizing; 1 dag. 
•   Huwelijk familieleden; 1 dag, 2 dagen als 

dit ver buiten de woonplaats is, maximaal 5 
schooldagen in het buitenland (inclusief 

 reisdagen). 
•    Jubileum 12,5 | 25 | 40 enzovoort ouders en 

grootouders; 1 dag.
•   Ernstige ziekte van familielid; duur in overleg 

met schooldirecteur (max. 10 schooldagen). 
•   Ambtsjubileum 25 | 40 | 50 jaar van ouders 

of grootouders; 1 dag of 2 dagdelen. 
•   Bevalling moeder; 1 dag. 
•   Overlijden gezinslid; 2 dagen. 
 Opa, oma, tante, oom, neef, nicht; 1 dag. 
 Meer dagen in overleg. 

•  Religieuze feestdagen  
•   Verlof wordt toegekend op de dag waarop dit 

feest offi  cieel valt 

•  Incidentele activiteiten 
•   Activiteiten die bijdragen aan ontwikkeling 

van het kind 
•  In overleg met de directeur

School vermeldt in 
de schoolgids duide-
lijk wanneer en hoe 
de ouders de school 
moeten informeren 
als hun kind ziek is.     

Verloff ormulier
(Aanvraag uiterlijk 4 
weken van tevoren
m.u.v. onvoorziene 
situaties)  

Verloff ormulier 
(aanvraag uiterlijk 2 
dagen van tevoren 
indienen)  

Verloff ormulier 
(Aanvraag uiterlijk 4 
weken van tevoren)

Verlofreden Verlof akkoord Hoe



Verlof wegens specifi eke 
aard van beroep ouders 
(Aanvraag minimaal 8 
weken vóór de vakantie) 

Verlof wegens andere 
gewichtige omstandig-
heden tot 10 dagen

•   Als u in de agrarische of toeristische sector 
werkt, mag u maximaal 10 dagen aaneenge-
sloten op vakantie buiten de schoolvakantie, 
mits u in geen enkele schoolvakantie op 
vakantie kunt (dit onderbouwt u zelf op het 
verloff ormulier). 

•   U kunt niet in schoolvakanties op vakantie, 
vanwege een eigen onderneming die tijdens 
alle schoolvakanties geopend is. Het werken 
tijdens vakantieperiodes is nodig voor de om-
zet (dit onderbouwt u op het verloff ormulier 

 + accountantsverklaring). 
•   Er wordt van u verwacht dat u rekening 

houdt met toetsperiodes en andere relevante 
schoolse zaken. Afstemming met school hier-
over is noodzakelijk. 

•   Het verlof valt niet in de eerste 2 weken van 
het schooljaar. 

•   De directeur kan dit verlof slechts eenmaal 
voor ten hoogste 10 dagen per schooljaar 
verlenen 

•   Langer dan 10 schooldagen extra vakantie 
buiten de schoolvakanties om mag niet vol-
gens de wet. 

•   Als de reden anders is dan hierboven ge-
noemd; overleg met directeur. De directeur 
kan advies vragen aan de leerplichtambte-
naar, maar de directeur blijft zelf verantwoor-
delijk voor de genomen beslissing bij verlof 
van maximaal 10 schooldagen 

 Ook kan de directeur advies inwinnen bij het  
 bestuur van de Vivente groep. 
•   Als geen verlof gevraagd is, kan de directeur  

alsnog verlof verlenen, als hem binnen 2 da-
gen na het ontstaan van de verhindering de 
redenen worden meegedeeld. 

•   Terugkomst ouder van militaire missie

Verloff ormulier  
(Aanvraag uiterlijk 8 
weken van tevoren)

Verloff ormulier  
(aanvraag uiterlijk 4 
weken van tevoren)

Verlofreden Verlof akkoord Hoe



Wilt u verlof voor meer 
dan 10 dagen?

•   Bij verlof voor meer dan 10 schooldagen 
 beslist de leerplichtambtenaar. 
•   Het maakt hierbij niet uit of het gaat om ver-

lof voor een periode van meer dan 10 school-
dagen in één keer, of om de situatie waarin 
door een nieuwe aanvraag de 10-dagen-grens 
wordt overschreden. 

•   Dit verlof moet worden aangevraagd.  
•   De ouders dienen een verlofaanvraag voor 

meer dan 10 dagen in bij de directeur, zodat 
de directeur op de hoogte is.  

•   De directeur zorgt dat de verlofaanvraag zo 
snel mogelijk wordt doorgestuurd naar de 
leerplichtambtenaar.  

•   De leerplichtambtenaar neemt een besluit 
nadat hij/zij de aanvrager en de directeur van 
de school heeft gehoord.  

Verloff ormulier ->
leerplichtambtenaar 
(Aanvraag uiterlijk 8 
weken van tevoren)

LET OP
Als er meer kinderen uit een gezin leerplichtig zijn en verschillende scholen bezoeken, neemt de 
directeur voordat hij/zij een beslissing neemt contact op met de andere school/scholen. Dit om te 
voorkomen dat er door verschillende scholen anders wordt besloten op dezelfde verlofaanvraag.

Frequent te laat komen wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Verlofreden Verlof akkoord Hoe



BĲ LAGE 1
De Leerplichtwet in het kort

Volgens de Leerplichtwet hebben leerlingen niet alleen recht op onderwijs, ze hebben ook 
de plicht er gebruik van te maken. Ouders of verzorgers hebben de taak om te zorgen dat 
de jongere naar school gaat. En het uitgangspunt van de wet is eenvoudig: alle ongeoorloofd 
verzuim is strafbaar. 

Voor de school gelden de volgende vuistregels: 
•   De school is verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen als een leerling zonder 
 geldige reden lessen mist.
•   De school informeert de leerplichtambtenaar bij zorgwekkend ziekteverzuim of ziekte-
 verzuim waaraan door school wordt getwijfeld.
•   De school controleert de aanwezigheid van de leerlingen. Wanneer een leerling zonder 

reden afwezig is, wordt zo snel mogelijk contact opgenomen met de leerling en zijn 
 ouders of verzorgers. Als blijkt dat sprake is van vermoedelijk ongeoorloofd verzuim,   
 dient de school actie te ondernemen om dit probleem op te lossen.
•   De school moet zich houden aan de Leerplichtwet om te zorgen dat de leerling de school 

zonder onderbrekingen doorloopt en zijn diploma haalt. Zo heeft de leerling de beste 
start op de arbeidsmarkt. 

 Aandachtspunten bij verlofaanvragen

•   De school vermeldt in de schoolgids wanneer en hoe ouders verlof voor hun kind kunnen 
aanvragen.

•   Ouders dienen een verlofaanvraag schriftelijk en binnen een redelijke termijn in bij het 
hoofd van de school. Deze termijn is zodanig dat de school voldoende tijd en gelegenheid 
heeft om de aanvraag zorgvuldig te beoordelen en af te handelen. De school bepaalt wat 
hiervoor een redelijke termijn is en informeert de ouders hierover.

•   Gaat het om een acute situatie waardoor de leerling niet naar school kan komen, dan kan 
de directeur hiervoor achteraf verlof verlenen. Ouders informeren de directeur hierover 
dan wel binnen 2 dagen na het ontstaan van de verhindering.

•   Als de aanvraag niet binnen een redelijke termijn is ingediend, beargumenteert de 
 aanvrager waarom dit niet is gebeurd.
•   Een aanvraag voor verlof wordt, voor zover redelijkerwijze mogelijk, vergezeld van 
 bewijsstukken, waaruit blijkt dat het een situatie betreft buiten de wil van de ouders 
 of leerplichtige om.
•   De afhandeling van alle verlofaanvragen door de directeur wordt zorgvuldig geadminis-

treerd. 
•   De directeur kan advies vragen aan de leerplichtambtenaar, maar de directeur blijft zelf 

verantwoordelijk voor de genomen beslissing bij verlof van maximaal 10 schooldagen.



BĲ LAGE 2
 Voorbeelden van religieuze feestdagen

•   Chinees Nieuwjaar
•   Off erfeest
•   Suikerfeest
•   Holifeest
•   Diwalifeest
•   Krishna Janamashimi
•   Navratri (alleen de laatste dag)
•   Maha Shivratri
•   Biddag voor gewas en arbeid
•   Dankdag voor gewas en arbeid
•   Aswoensdag
•   Paasfeest (Pesach)
•   Wekenfeest (Sjawoe’of)
•   Joods Nieuwjaar (Rosh Hasjana)
•   Grote verzoendag (Jom Kippoer)
•   Loofhuttenfeest (Soekot)
•   Slotfeest (Sjemini Atseret)
•   Vreugde der Wet (Simchat Tora)

Carnaval is geen religieuze feestdag.

De exacte data van de Islamitische feestdagen zijn pas kort voor de viering bekend en 
verschillen per land, dit in verband met de stand van de maan in de diverse thuislanden.

De school vermeldt in de schoolgids duidelijk wanneer en hoe de ouders de school 
moeten informeren over dit soort verlof en wat de regels hierbij zijn.



BĲ LAGE 3
Topsport

Het kan voorkomen dat een jongere met bijzondere talenten op het gebied van sport 
of op het gebied van kunst geregeld de lessen moet verzuimen om iets met deze talen-
ten te doen. De Leerplichtwet biedt hiervoor geen vrijstellingsmogelijkheid. Binnen de 
reguliere onderwijswetgeving kan de school afspraken maken met ouders en/of jonge-
ren over vrijstelling van verplichte deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten (Wet 
op het primair onderwijs, artikel 41 en Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 11d). Dit 
zijn structurele afspraken die jaarlijks bij het begin van het schooljaar worden gemaakt. 
Spontane en/of incidentele verzoeken om te mogen verzuimen vallen hier niet onder. 
Het is belangrijk dat de jongere onderwijs volgt en voldoende diploma’s haalt, en dit 
belang staat voorop. 
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