12. SCHOOLVERZUIM
Als uw kind wegens ziekte of andere redenen de school niet kan bezoeken, verzoeken wij u
dit vóór schooltijd bij de betreffende leerkracht te melden. Dit kan telefonisch maar ook
schriftelijk.
Voor buitengewoon verlof, bv. bruiloften of bijzondere jubilea, dient u een formulier in te
vullen. Deze zijn te vinden op de website.
Extra verlof buiten de vakanties om
Als u buiten de vakanties om er tussenuit wilt, behoort u de directeur om toestemming te
vragen. U moet dan echter een zwaarwegend argument hebben. Onderwijs is geen
vrijblijvende zaak en daarom is in dit land geregeld dat er in principe geen extra verlof wordt
gegeven. Ongeoorloofd verzuim moet bij de gemeente worden gemeld. Bovenstaande geldt
voor alle kinderen die 5 jaar of ouder zijn.
Luxe verzuim
In de Leerplichtwet staat vermeld dat er sprake is van luxe (= ongeoorloofd) verzuim als een
leerplichtig kind ongeoorloofd afwezig is van school, doordat de leerplichtige buiten de
aangewezen schoolvakanties om op vakantie gaat.
Voorbeelden daarvan zijn:
● Eerder vertrek op of later terugkomen van vakantie, vaak vanwege financiële redenen.
Ook mag dit niet om vakantiefiles te ontwijken.
● Een dagje pretpark of winkelen.
● Een midweek of lang weekend, aangeboden door familie of vrienden.
● Feest bij familie of vrienden die in het buitenland wonen.
Dit soort verlof is verboden en de school is verplicht deze te melden bij de
leerplichtambtenaar. Deze kan dan een procedure tot proces verbaal opstarten en er zou
een (forse) boete van het Openbaar Ministerie kunnen volgen.
Tot slot maken wij u erop attent dat het aanvragen van extra schoolverlof in verband met
zeer gewichtige omstandigheden, of wegens de aard van het beroep van de ouders,
schriftelijk dient te gebeuren op een formulier. Deze is te vinden op de website.
De leerplichtambtenaar heeft de bevoegdheid om een nader onderzoek in te stellen.
Zie bijgevoegde informatie van de gemeente Koggenland.

