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Beleid verlof onder schooltijd: Wijziging n.a.v. publicatie OC&W d.d. 16 juli 2012
1. Inleiding
Leerlingen op een basisschool zijn leerplichtig. Dit betekent dat leerlingen naar school gaan en niet
verzuimen. Verzuim leidt tot het missen van onderwijs en de kans op het oplopen van
leerachterstanden bij een kind nemen daardoor toe. Het is alleen toegestaan om te verzuimen als een
leerling ziek is of als er vooraf toestemming door de directeur aan ouders/verzorgers is verleend.
Uitgangspunt is de regel “schooltijd is tijd voor school!”
2. Landelijke verlofregeling
Bij het beoordelen van de aanvragen voor verlof handelt de directeur overeenkomstig de landelijke
verlofregeling zoals die in de Leerplichtwet zijn opgenomen.
Verlof buiten de officiële schoolvakanties (dus extra verlof op grond van art 11. lid f van de
leerplichtwet) is slechts toegestaan wegens de specifieke aard van het beroep van één van de
ouders/verzorgers. Hierbij wordt voornamelijk gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp.
werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk
onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen, Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn
(en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke
bedrijfseconomische problemen zal leiden.
Een verzoek dient minimaal twee maanden van te voren aan de directeur van de school te worden
verleend, voor maximaal 10 schooldagen en mag niet worden verleend in de eerste 2 lesweken van
het schooljaar (art. 13a.van de leerplichtwet)
Een verzoek om extra verlof in andere gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in
artikel 4, lid 1 van de leerplichtwet voor 10 schooldagen of minder, dient vooraf of binnen twee
dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directeur te worden voorgelegd. Een verzoek kan
alleen ingewilligd worden als gevolg van:
1. het doen van wettelijke verplichtingen, een en ander voor zover dit niet buiten de
lesuren kan geschieden;
2. verhuizing;
3. huwelijk van bloed- of aanverwanten;
4. ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten;
5. overlijden van bloed- of aanverwanten;
6. bevalling van de moeder/verzorgster/voogdes;
7. 25, 40, 50, 60 jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten;
8. het vervullen van plichten voortvloeiende uit godsdienst- of levensovertuiging;
9. andere dan de hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen (geen
vakantieverlof).
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 en 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 reizen door bijvoorbeeld de Balkan;
- kroon- of jubileumjaren;
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sabbatical;
wereldreis/verre reis.

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3
van de leerplichtwet voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 1 maand van te
voren bij de leerplichtambtenaar van de gemeente te worden voorgelegd. Verlof kan worden verleend
indien de ouders een verklaring van een arts of maatschappelijk werk kunnen neerleggen waaruit blijkt
dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de
gezinsleden.
3. Registratie
De afwezigheid van leerlingen wordt geregistreerd. Bij veelvuldig ziekteverzuim kan een oproep van
de schoolarts volgen. Bij ongeoorloofd verzuim wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.
Verzoeken tot verlof dienen schriftelijk te worden ingediend en, voor zover in redelijkerwijze mogelijk,
te worden vergezeld van bewijsmiddelen. De toestemming of afwijzing wordt schriftelijk vastgelegd en
in geval van afwijzing goed gemotiveerd door de directeur. De aanvragen tot verlof worden in het
dossier van de school bewaard.
4. Gevolgen voor ouders
De school gaat uit van het wettelijk kader. Dit betekent dat ouders verlof moeten aanvragen volgens
de regels. Tevens worden ouders/verzorgers verzocht om zoveel mogelijk afspraken voor hun kind
(tandarts, dokter enz.) na schooltijd te plannen.
Indien het niet anders kan (bij medische noodzaak) kan de directeur toestemming verlenen voor een
bezoek onder schooltijd.
Daarbij wordt verzocht om vervolgafspraken zoveel mogelijk na schooltijd te plannen.
Verzoeken voor zwemlessen en het bezoeken van de muziekschool e.d. onder schooltijd worden
afgewezen (geen gewichtige omstandigheden).
Indien een ouder verlof wil aanvragen voor een langere periode dient dit uiterlijk 8 weken vooraf
schriftelijk te worden aangevraagd bij de directeur. Deze termijn is noodzakelijk om overleg te kunnen
voeren en eventueel de leerplichtambtenaar te kunnen raadplegen. Dit betekent dat niet voor ieder
verzoek toestemming kan worden verleend. Een ouder/verzorger kan pas afspraken maken als een
bericht met toestemming van de school of de leerplichtambtenaar is ontvangen.
De rol van ouders/verzorgers is belangrijk. In de eerste plaats zijn zij verantwoordelijk voor het
schoolbezoek van hun kinderen. Naar ouders kan daarom het volgende worden geadviseerd:
-

verzuim van een kind dat vooraf bekend is, dient vóóraf bij de school gemeld te worden;
onverwacht verzuim (ziekte e.d.) dient op dezelfde dag bij de school te worden gemeld; de
school kan hiervoor een richttijd aangeven, bijvoorbeeld voor 9.00 uur.
Afspraken bij een dokter, tandarts of een andere medische behandelaar dienen zoveel
mogelijk buiten de schooltijd te worden gepland;
indien een kind op school ziek wordt, neemt de school contact op met ouders/verzorgers en
worden er afspraken gemaakt over wat er met dit kind gebeurt.
(uitgangspunt daarbij is dat een ziek kind niet alleen naar huis gaat.)

Opmerkingen:
-

-

De directeur van de school bepaalt naar eigen inzicht conform de richtlijnen 1 t/m 9 of een
bepaalde reden al dan niet geldig is;
de directeur van de school heeft de mogelijkheid om ouders/verzorgers in bijzondere
persoonlijke omstandigheden een vrije dag te geven. Het is geen recht van ouders. De
directeur beslist.
als ouders/verzorgers niet akkoord gaan met het besluit van de directeur of de
leerplichtambtenaar kunnen zij beroep aantekenen volgens de Algemene Wet Bestuursrecht;
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de directeur is verplicht ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar te melden. Tegen
ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal procesverbaal worden opgemaakt.

5. Bijzondere omstandigheden
Gedrags- en/of ontwikkelingsondersteuning
Indien een leerling in aanmerking komt voor ondersteuning op het gebied van gedrag en/of
ontwikkeling is het volgende van toepassing:
 Onderwijs dient zoveel als mogelijk gegeven te worden op de eigen school. Een uitzondering
wordt gemaakt voor leerlingen die de hulpklas van het Samenwerkingsverband bezoeken en
voor leerlingen die een specifiek onderwijsaanbod ontvangen op een andere locatie; denk bijv.
aan onderwijs aan (hoog)begaafden
 Leerlingen die door een externe organisatie begeleid worden op het gebied van gedrag of
ontwikkeling bijv. sociale vaardigheidstraining of ondersteuning op het gebied van dyslexie
krijgen deze op de eigen school aangeboden. Mochten er naar het oordeel van de directeur
gewichtige omstandigheden zijn om hiervan af te wijken dan kan deze daarvoor toestemming
verlenen.
In dat geval maakt de directeur een afweging tussen het missen van onderwijstijd en de te
verwachten invloed van de ondersteuning op het onderwijs aan de leerling.
T
Talenten
Indien een leerling bijzondere talenten heeft voor bijvoorbeeld muziek of sport en een verklaring van
de betreffende organisatie heeft, kan na overleg met de leerplichtambtenaar toestemming worden
verleend voor deelname aan activiteiten, die onder schooltijd plaatsvinden. Hierbij moet gedacht
worden aan bijvoorbeeld muziekuitvoeringen, deelname aan nationale of internationale
(sport)wedstrijden en trainingen. Uitgangspunt bij het verlenen van verlof is dat met ouders/verzorgers
en leerling afspraken worden gemaakt over het maken van huiswerk en eventueel inhalen van lessen
om leerachterstanden op school te voorkomen.
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