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Doel 
Beschrijven en concretiseren van voorwaarden binnen wettelijke regelgeving (WPO artikel 41) om 
vrijstelling voor onderwijsactiviteiten voor (sport)talenten op OBS Koolhoven te realiseren. 

Aanpak 
 
Algemeen beleid: Wettelijke regelgeving  
Op grond van de algemene onderwijswetgeving kan OBS Koolhoven voorstellen een leerling vrijstelling te 
verlenen van verplichte deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten (WPO artikel 41). Het bevoegd 
gezag (lees: directie) van OBS Koolhoven bepaalt (op verzoek van de ouders) of een leerling wordt 
vrijgesteld van bepaalde onderwijsactiviteiten en welke onderwijsactiviteiten daarvoor in de plaats 
komen. Uiteraard in overleg met en op aangeven van de school. Hierbij geldt een aantal voorwaarden:  
- Voor vrijgestelde onderwijsactiviteiten moet een andere onderwijsactiviteit in de plaats komen.  
- De vrijgestelde leerling ontvangt eenzelfde aantal uren onderwijs als zijn klasgenoten.  
- De vervangende onderwijsactiviteit kan, indien mogelijk en noodzakelijk, worden begeleid door een 
leerkracht.  
- Het deelnemen aan een wedstrijd of training kan niet gelden als onderwijsactiviteit.  
- Het beleid moet goedgekeurd zijn door (de oudergeleding van) de medezeggenschapsraad en 
gepubliceerd zijn in de schoolgids.  
 
Voorwaarden  
- Bereidheid van de school om actief mee te werken aan de gewaarborgde onderwijsverplichting 
(schriftelijk vastgelegd).  
- Bereidheid van ouders om actief te participeren bij de uitvoering van de – onder het eerste 
aandachtsstreepje geformuleerde - bereidheid.  
- Regelmatige voortgangsoverleg met de betrokken partijen met de afspraak dat de vrijstelling niet 
aantoonbaar ten koste van de onderwijs- en ontwikkelvoortgang mag gaan.  
- Verzoek om vrijstelling moet passen binnen de kaders van het protocol “Top(sport)talent OBS 
Koolhoven” 



 

- Instemming van het schoolbestuur op basis van het vastgestelde protocol en ondertekend convenant.  
- Positieve insteek van de school (en betreffende onderwijspersoneel) inzake de vrijstelling en – daaruit 
voortvloeiende – noodzakelijk onderwijsaanpassingen.  
 
Formaliteiten 
- Een verklaringen van de NOC*NSF/Olympisch Netwerk, BVO of de betreffende sportbond die bevestigt 
dat er op topniveau getraind moet worden/wordt.  
- Een verklaring van de betreffende sportvereniging die deze verklaring ondersteunt.  
- Een schriftelijk-inhoudelijk onderbouwd- verzoek van ouders aan schoolleiding tot gedeeltelijk vrijstelling 
van leerplicht.  
- Een -door alle partijen– ondertekend convenant tussen ouders en school waarin de regeling wordt 
beschreven waaruit blijkt dat de bestaande onderwijsverplichting naar de leerling blijft gewaarborgd. Dit 
convenant wordt elk nieuw schooljaar – indien aan de orde – door alle betrokkenen opnieuw bevestigd.  

Informatie voor ouders/verzorgers 
 
Procedure voor ouders/verzorgers 
- Voor een sporttalent wordt een vrijstellingsverzoek tussen ouders en directie besproken.  
- De ouders van de leerling dienen een schriftelijke verzoek in bij de directie van de school.  
- De data/tijdstippen van afwezigheid dienen in principe aan het begin van het schooljaar c.q. kalenderjaar 

door de ouders aan de school te worden doorgegeven. Het betreft hier structurele afspraken die 
jaarlijks aan het begin van het schooljaar worden gemaakt.  

- De school maakt een plan van aanpak voor het aangepaste onderwijsprogramma.  
- De school sluit een convenant (zie bijlage) met de ouders/leerling over de gemaakte afspraken.  
- Indien de gemaakte afspraken naar het oordeel van de directie van de school niet of onvoldoende 

worden nagekomen of de leerling onvoldoende presteert op school kan de overeenkomst door 
ouders of school worden opgezegd.  

[Indien nodig] Wat registreren in leerlingvolgsysteem? 
  
BIJLAGE: CONVENANT  
Hieronder een kader voor een convenant waarin alle relevante afspraken en – na af- en instemming – door alle 
betrokken partijen wordt ondertekend.  
 
Tilburg, (schooljaar)  
Betreft: Afspraken rond de vrijstelling voor het talentprogramma van (leerling)  
 
In verband met de bijzondere vrijstelling voor het talentprogramma (naam sportvereniging) te (plaats) voor (naam 
lln), heeft OBS Koolhoven met de ouders van (naam lln) een aantal afspraken gemaakt. Dit document omvat de 
vastlegging van deze afspraken en de wederzijdse verplichtingen en is onderdeel van het protocol (lees: 
kwaliteitskaart) “Topsporttalent OBS Koolhoven”.  
De vrijstelling aan deelname betreffende de onderwijsactiviteiten heeft betrekking op de volgende periode:  

 Schooljaar  
 Dagen  
 Tijdstip  
 Overige trainingsactiviteiten  

 
Afspraken  
Om ervoor te zorgen dat door de afwezigheid van (naam lln) geen achterstanden ontstaan in de lesstof, is met de 
leerkracht en ouders een plan opgesteld.  
Dit plan gaat uit van de volgende afspraken:  

 Beschrijving concrete afspraken inzake lesstof/huiswerk  
 Beschrijving begeleiding door school/ouders  



 

 Aanvullende afspraken, bijv. communicatie  
 Afspraken aanleiding om convenant op te zeggen  

 
Bovenstaande afspraken zijn door de directie besproken met de ouders en leerkracht van (naam lln) .  
Door ondertekening verklaren de ouders dat zij mede verantwoordelijk zijn voor de beperking in deelname aan 
bepaalde onderwijsactiviteiten en dat zij akkoord gaan met de afspraken die daarbij gemaakt zijn.  
 
Leerling                Ouders     Directie OBS Koolhoven 
 
 
Plaats/datum,          Plaats/datum,   Plaats/datum, 
 
 
Handtekening        Handtekening                 Handtekening  
 
 

Achtergrondinformatie 
 
De leerplichtwet                                                                                                             
De leerplichtwet kent geen artikelen waarop de school of de leerplichtambtenaar vrijstelling kan verlenen.  
 
Wet op het Primair Onderwijs (WPO) artikel 41  
- De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, met dien verstande dat 
onderwijsactiviteiten voor de leerlingen onderling kunnen verschillen. 

- Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen aan 
bepaalde onderwijsactiviteiten. Een vrijstelling kan slechts worden verleend op door het bevoegd gezag 
vastgestelde gronden. Het bevoegd gezag bepaalt welke onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats 
komen van die waarvan vrijstelling is verleend.  
 
Leerplichtambtenaar  
De leerplichtambtenaar kan op grond van de leerplichtwet geen vrijstelling verlenen voor toptalenten. De 
leerplichtambtenaar kan school, indien gewenst, adviseren bij het ontwikkelen van beleid voor 
toptalenten. Wanneer de leerling zich niet houdt aan het afgesproken onderwijsprogramma doet school 
melding van ongeoorloofd schoolverzuim en neemt de leerplichtambtenaar de verzuimmelding in 
behandeling.  
 

 


