Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties
De leerplicht
In de Leerplichtwet staat dat uw leerplichtige kind (5 t/m 17 jaar) de school moet
bezoeken. Verzuim is alleen toegestaan met een geldige reden, zoals ziekte van het
kind of doktersbezoek. Wij vragen u om dokters-of tandartsbezoek zoveel mogelijk
buiten schooltijd te plannen. In een aantal bijzondere gevallen is extra verlof
mogelijk. Hieronder een overzicht.
Verlof voor religieuze feestdagen
Wanneer een kind “plichten moet vervullen die voortvloeien uit religie of
levensovertuiging” kan hiervoor verlof verleend worden onder de volgende
voorwaarden:
•
Per religieuze feestdag kan in principe 1 vrije dag worden verstrekt door de
directeur van de school.
•
De afwezigheid van een kind vanwege een religieuze feestdag wordt ten
minste 2 schooldagen van tevoren door één van de ouders schriftelijk aan
de directeur gemeld.
•
Vrije dagen worden alleen verstrekt voor de religieuze feestdag zelf. Extra
dagen om het feest in het thuisland te vieren worden niet toegekend,
omdat dit extra vakantie zou zijn.
Verlof voor extra vakantie
U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Wanneer u
geen toestemming hebt voor extra verlof en u houdt uw kinderen toch van school,
dan is de directeur van de school verplicht dit te melden bij de
leerplichtambtenaar van uw woongemeente. De leerplichtambtenaar kan ertoe
besluiten een boete op te leggen van € 100,00 per kind per dag.
Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met
uw gezin op vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke aard van uw
beroep. Bijvoorbeeld omdat u:
•
seizoensgebonden werk heeft, bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca;
•
met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties;
•
als zelfstandige een groot deel van uw inkomen mist als u tijdens de
schoolvakanties weg bent.
Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:
•
dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is;
•
u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties;
•
u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent
geweest;
•
u niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin. In geen
enkele schoolvakantie.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden
Bij gewichtige omstandigheden gaat volgens de wet om “buiten de wil van ouders
en kind gelegen situaties”. Voor deze omstandigheden kan verlof worden
aangevraagd. Dit verlof dient altijd zo kort mogelijk gehouden te worden en mag
per schooljaar om niet meer dan10 schooldagen gaan. Te denken valt aan:
•
voor verhuizing: maximaal 1 schooldag;
•
voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met
de 3e graad: in Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd
moet worden, anders maximaal 1 dag. In het buitenland maximaal 5
schooldagen.
•
bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloedof aanverwant tot en met de 3e graad: maximaal 10 dagen.
•
bij overlijden van bloed- of aanverwant:
–In de 1e graad maximaal 5 schooldagen;
–In de 2e graad maximaal 2 schooldagen;
–In de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag;
–In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen.
•
bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig
huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1
schooldag;
In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:
•
Familiebezoek in het buitenland;
•
goedkope tickets in het laagseizoen;
•
omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de
vakantieperiode;
•
vakantiespreiding;
•
verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
•
eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
•
samen reizen/in konvooi rijden;
•
kroonjaren;
•
sabbatical;
•
wereldreis/verre reis.
Procedure
Voor het aanvragen van extra vakantieverlof of verlof vanwege gewichtige
omstandigheden kunt u bij de directeur van de school een aanvraagformulier
halen. Dit formulier moet u, geheel en naar waarheid ingevuld, indienen compleet
met relevante aanvullende stukken. Wanneer uw aanvraag voor verlof wordt
afgewezen en u bent het met deze beslissing niet eens, dan kunt u hiertegen
bezwaar maken. U dient dan een bezwaarschift in te dienen bij de degene die het
besluit heeft genomen. Hierin moeten minimaal de volgende gegevens zijn
opgenomen: naam en adres van de belanghebbende, datum, omschrijving van
het genomen besluit, argumenten die aangeven waarom u het niet eens bent met
het besluit, uw handtekening.

