
Verlof buiten de reguliere vakanties 
 
U dient verlof buiten de reguliere vakanties aan te vragen bij de directeur van de school. 
Daartoe vind u op de website een formulier, zie https://www.bs-trinoom.nl/schooltijden-en-
vakanties. 
Er zijn vier omstandigheden waarvoor u verlof buiten de schoolvakanties kunt aanvragen: 

1. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen; 
2. Vrijstelling wegens “andere gewichtige omstandigheden”; 
3. Toptalenten sport en cultuur; 
4. Vakantieverlof. 

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 
Wanneer een kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of 
levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt hiervoor één dag vrij per 
verplichting. 
 
Vrijstelling wegens “andere gewichtige omstandigheden” 
Andere gewichtige omstandigheden verwijzen naar uitzonderlijke persoonlijke 
omstandigheden waarvoor uw kind extra verlof nodig heeft. Hieronder vallen ook 
omstandigheden waarbij er sprake is van een medische of sociale indicatie. In deze gevallen 
is een verklaring van een (jeugd)arts van de GGD of een sociale instantie noodzakelijk. 
Enkele voorbeelden van gewichtige omstandigheden, die in aanmerking komen voor extra 
verlof en het daarbij behorende maximum aantal vrije dagen zijn: 

- huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: 
maximaal 1 dag (buiten de woonplaats maximaal 2 dagen); 

- 12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: maximaal 1 dag; 
- 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van (groot)ouders: maximaal 1dag; 
- 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag 
- ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van 

het kind: -periode in overleg met directeur; 
- overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad: maximaal 4 dagen; 
- overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen; 
- overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag; 
- verhuizing: maximaal 1 dag; 
- een naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van 

vakantieverlof.  

Toptalenten sport en cultuur 
Sport en cultuur nemen een belangrijke plaats in binnen onze maatschappij. Op hoog niveau 
presteren als toptalent op het gebied van sport of cultuur, valt soms moeilijk te combineren 
met school. Omdat wij geloven dat het belangrijk is dat kinderen zich ook op andere 
terreinen ontwikkelen en wij talentontwikkeling bevorderen, biedt onze school ruimte voor 
deze toptalenten. Indien uw kind voor minder dan tien dagen verlof nodig heeft, vraagt u dit 
aan (indien mogelijk aan het begin van het schooljaar) bij de directeur van de school. Betreft 
de aanvraag meer dan tien dagen, dan dient u dit in bij bureau Leerplicht van de gemeente 
Eindhoven. 
Deze aanvraag is voor kinderen die op het hoogste (inter)nationale niveau presteren en, 
ingeval van topsport, een status hebben gekregen via hun sportbond of NOC*NSF of als 
toptalent benoemd zijn en bekend zijn bij het Olympisch Netwerk. Voor cultuurtalenten geldt 
dat een jongere op het hoogste niveau moet presteren bij een niet commercieel optreden, 
zoals: muziekconcoursen, filmopnames, toneelvoorstellingen en dergelijke. 
 
In de aanvraag toont u de noodzaak aan van deelname aan trainingen en 
wedstrijden/concoursen en geeft u de momenten en/of data van afwezigheid aan. Bij de 
aanvraag levert u ook kopieën aan van inschrijvingen, aanmeldingen, de toegekende status, 
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etc. om de noodzaak tot deelname te verduidelijken. Bij cultuurtalenten neemt u contact op 
met de Arbeidsinspectie om tot een gezamenlijk standpunt te komen. 
 
In alle gevallen stelt de school, in overleg met ouders en/of leerling, een inhaalprogramma 
op, waarin staat opgenomen hoe uw kind de lesstof van de gemiste lessen gaat inhalen. 
Uitgangspunt is dat uw kind noch op cognitief, noch op sociaal-emotioneel terrein achter gaat 
lopen. De school heeft het recht om een vrijstelling in te trekken wanneer de schoolprestaties 
achteruitgaan of wanneer blijkt dat uw kind op sociaal-emotioneel gebied problemen krijgt. 
Indien uw kind zich niet houdt aan het plan van aanpak, doet de school melding van 
ongeoorloofd verzuim en neemt de leerplichtconsulent de verzuimmelding in behandeling. 
 
Vakantieverlof  
Indien u vanwege het werk van u of uw partner alleen buiten de schoolvakanties vakantie 
kan opnemen, is het mogelijk om voor uw kind vakantieverlof aan te vragen. Hieraan zijn 
enkele voorwaarden verbonden: 
- de aard van het beroep van een van de ouders (horeca en aanverwante bedrijven); 
- onoverkomelijke bedrijfseconomische belangen (bewijslast bij ouders /verzorgers); 
- eenmaal per schooljaar maximaal 10 schooldagen; 
- niet gedurende eerste twee lesweken van schooljaar. 
 
Bij het indienen van de aanvraag voegt u een verklaring bij waaruit de noodzaak van het 
vakantieverlof blijkt. Als de noodzaak tot vakantieverlof niet uit de aanvraag blijkt, kent de 
school geen verlof  toe. Het is daarom raadzaam het aanvraagformulier geruime tijd (twee 
maanden) van tevoren in te dienen. Dit biedt u de mogelijkheid om een beroep- of 
bezwaarschrift in te dienen bij afwijzing van de aanvraag. Een bezwaar of beroep dient u in 
volgens de klachtenregeling van SALTO. 

 


