LEERPLICHT Gronden voor Verlofaanvraag
Verlof vanwege andere gewichtige omstandigheden (art. 11g, art 14 van de Leerplichwet)
•
•
•
•
•

•
•

Bijwonen huwelijk: maximaal 2 schooldagen (Nederland) of maximaal 5 schooldagen buitenland;
t/m de 3e graad d.m.v. originele trouwkaart, indien niet, achteraf kopie van trouwakte voorleggen.
Verhuizing: maximaal één schooldag
Wettelijke verplichting (bijvoorbeeld oproep rechtbank); niet meer dan noodzakelijk
Ernstige ziekte (t/m 3e graad): doktersverklaring vereist
Overlijden: 1e graad maximaal 5 schooldagen; 2e graad maximaal 2 schooldagen; 3e en 4e graad
maximaal 1 schooldag. In buitenland maximaal 5 schooldagen voor 1e t/m 4e graad; originele
rouwkaart aantonen, indien niet, achteraf kopie van akte van overlijden voorleggen.
Ambt/huwelijksjubileum (12, 25, 40, 50 jaar) van ouders/grootouders: maximaal 1 schooldag
Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

1e graad:
2e graad:
3e graad:
4e graad:

Eigen persoon/ ouders/ kinderen
Broer/zus/ grootouders/ kleinkind
overgrootouders/kind van broer of zus(neef/nicht) / broer of zus van ouders
(oom/tante)/achterkleinkind
kind van oom/tante (neef/nicht) of kind van neef/nicht (achterneef/-nicht)

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties (art 11f, 13a)
- Een verzoek dient 8 weken van tevoren ingediend te worden
- De aard van het beroep (agrarisch sector) van één van de ouders maakt het onmogelijk om in één van
de schoolvakanties gezamenlijk twee weken aaneengesloten (10 lesdagen) op vakantie te gaan.
- Gewaarmerkte Werkgeversverklaring vereist
- Eenmaal per schooljaar
- Maximaal 10 schooldagen
o Vakantie meer dan 10 dagen: afwijzen
o Gewichtige omstandigheden meer dan 10 dagen: Leerplicht beslist
- Niet in de eerste twee weken van het schooljaar.
Extra verlof wordt niet verleend vanwege de volgende redenen:
- Familiebezoek
- Goedkope vliegtickets
- Omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode
- Drukte bij de boot over de straat van Gibraltar
- Eén van de kinderen kan niet achterblijven
- Oriënteren op terugkeer naar land van herkomst
- Vakantiespreiding in den lande
- Dienstrooster van werknemer
Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging (art 11 E)
Volgens de Leerplichtwet dient een verlofaanvraag op religieuze gronden beschouwd te worden als een
mededeling van de ouders aan de directeur. Er is dus geen sprake van het al dan niet verlenen van verlof
door de directeur, een mededeling volstaat.

Op vakantie onder schooltijd (artikel 11f in relatie tot artikel 13A Leerplichtwet 1969)
De hoofdregel is: het is niet toegestaan om op vakantie te gaan onder schooltijd, dus
buiten de schoolvakanties.
Afwijken van deze regel mag alleen als door de specifieke aard van het beroep van
(één van) de ouders het niet mogelijk is om gedurende het schooljaar binnen een
schoolvakantie aaneengesloten 10 schooldagen op vakantie te gaan, bijvoorbeeld
omdat: - één of beide van de ouders/verzorgers in de horeca of agrarische sector
werkt; - én er in de zomervakantieperiode aantoonbaar sprake is van piekdrukte.
In dit geval mag de schooldirecteur een kind éénmaal per schooljaar maximaal tien
schooldagen vrij geven, zodat het gezin toch op vakantie kan. Het moet dan gaan om
de enige gezinsvakantie in dat schooljaar.

