
 

 
        
 
 
    

 

 

          Extra Verlof 
 
 
 
 

 
Dit is een uitgave van de afdeling leerplicht, gemeente Winsum     
en de Marne 
 
Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Zet- en 
drukfouten voorbehouden. 
 

september, 2008      Een informatiefolder over EXTRA VERLOF 

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de directeur     Wanneer heeft uw kind er recht op? 

van uw school of met de leerplichtambtenaar van de gemeente       Wat is de procedure? 

genmeente Winsum en de Marne via               Wat zijn mogelijke gevolgen? 

 
 Mevr. K. van den Berg         0595-750307 
 



 
 
 

Bijzondere omstandigheden     De volgende situaties zijn géén andere gewichtige omstandigheden: 
In de leerplichtwet 1969 (art. 11 sub f en g) wordt bepaald dat u extra verlof voor uw  - Familiebezoek in het buitenland. 
kind aan kunt vragen, wanneer:     - Vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale 

o u tijdens geen enkele schoolvakantie de mogelijkheid  heeft met uw kinderen      aanbieding 
        op vakantie te gaan (dit is alleen het geval wanneer u uw beroep uitoefent in de   - Vakantie onder schooltijd bij een gebrek aan andere boekings- 

agrarische sector of in de horeca);         mogelijkheden. 
o er sprake is van andere gewichtige omstandigheden.    - Een uitnodiging van familie of vriendelijk om buiten de normale school-  

De term ándere gewichtige omstandigheden is een redelijk vage term. In deze folder     vakantie op vakantie te gaan.  
wordt geformuleerd wat onder andere gewichtige omstandigheden wordt verstaan en   - Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met de verkeersdrukte. 
wanneer u extra verlof voor uw kind kunt aanvragen.     - Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij 
         zijn. 
Bepaalde beroepen     - Verjaardagen van familie of vrienden en andere festiviteiten (zoals de 
Voor vakantiedoeleinden mag volgend de leerplichtwet in slechts één geval buiten de      beestenmarkt of carnaval) kunnen belangrijke gebeurtenissen zijn, maar 
gewone schoolvakanties vrij worden gegeven. Dit kan alleen wanneer één van de ouders      niet gewichtig genoeg om uw kind daarvoor thuis te houden.  
een beroep heeft waardoor u niet in de gewone schoolvakanties op vakantie kunt met  
uw gezin. Dit mag:     Wat moet u doen? 

o éénmaal per schooljaar en niet langer dan 10 dagen;    Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden dient 
o niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar;    vooraf of binnen 2 dagen na het ontstaan van de verhindering aan de 
o wanneer het meerendeel van het gezinsinkomen, aantoonbaar in de    directeur te worden voorgelegd. Wanneer u extra verlof aanvraagt op grond 
        vakanties wordt verdiend     van gewichtige omstandigheden, kan er om bewijs worden gevraagd. 
o er kan een werkgevers verklaring worden gevraagd.    Wanneer u niet in staat bent door een bepaald beroep op vakantie te gaan in 

      de gewone vakanties, dan dienst u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan te
      vragen. Omdat de periode voor het verlof op grond van de specifieke aard 
Andere gewichtige omstandigheden     van het beroep van één van de ouders nooit langer kan bedragen dan 10 
Bij gewichtige omstandigheden is er geen sprake van vakantie. Bij gewichtige    dagen, beslist de directeur van de school altijd over een dergelijke aanvraag. 
omstandigheden moet het gaan om factoren waar u niets aan kunt doen en die zo zwaar    
wegen dat uw kind niet naar school kan.     Geen toestemming 
      Wanneer een beslissing is genomen op uw aanvraag voor extra verlof, dan 
In de volgende omstandigheden is er sprake van gewichtige omstandigheden:   krijgt u hier schriftelijk bericht van. 

o Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun   Wanneer de directeur van de school of de leerplichtambtenaar van mening is 
        partners. Een leerling kan maximaal 4 dagen verlof krijgen, wanneer het gaat   dat er van extra verlof geen sprake is en u houdt uw kind toch thuis, dan wordt 

om ouders (1
e
 graad). 2 dagen, wanneer het gaat om broers, zussen of groot-  er een proces-verbaal opgemaakt en kunt u een geldboete verwachten. 

ouders (2
e
 graad) en 1 dag verlof voor oom, tante, neef, nicht of overgrootouder   

(3
e
 graad)     Niet eens met de beslissing 

o Huwelijk van familie (1
e
,2

e
 en 3

e
 graad). Maximaal 2 dagen verlof. Dit is   Wanneer u het niet eens bent met de beslissing, dan maakt u altijd eerst 

        afhankelijk van het feit of het  huwelijk wordt gesloten in of buiten de gemeente   maken, dan moet u dit doen binnen zes weken nadat het besluit aan u 
        van de belanghebbende.     bekend is gemaakt. Als u het daarna nog niet eens bent met de beslissing 
o 12 ½ -, 25-, 40-, 50-, 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor   dan kunt u hierover in beroep gaan bij de arrondisimentsrechtbank in 

ten hoogste 1 dag.     Groningen. Aan zo’n juridische procedure zijn kosten verbonden. 
o verhuizing van het gezin naar een andere gemeente, maximaal 1 dag verlof    
o Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover die niet buiten de    

lesuren kan geschieden.      
o Bij een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van familie (1

e
 en 2

e
 graad) voor ten 

hoogste 1 dag. 
o gezinsuitbreiding, uw kind krijgt maximaal 1 dag extra verlof. 

 



 


