VERLOFREGELING
De leerplichtwet
Vanaf hun 5e verjaardag zijn kinderen leerplichtig. Wanneer de schoolweek te vermoeiend is voor
een 4- of 5-jarige, kan hiervoor in overleg met de schoolleiding een oplossing worden gezocht.
Ander verlof aanvragen
De leerplichtwet schrijft voor wanneer de leerlingen naar school moeten, wanneer en waarvoor ze
vrij kunnen krijgen. Maar ook wanneer ze dat niet kunnen krijgen. De regelgeving t.a.v.
schoolverzuim is de laatste tijd aangescherpt om ongeoorloofd schoolverzuim tegen te gaan.
Wanneer mag uw kind een dag vrij?
Voor het voldoen van een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren
en verplichtingen die voortvloeien uit de godsdienst of levensovertuiging.
Voor verhuizing van ten hoogste 1 dag.
Voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten (t/m de derde graad) voor 1 of ten
hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk in of buiten de woonplaats wordt gesloten.
Bij ernstige ziekte van ouders of bloedverwanten (t/m de derde graad), duur in overleg met de
schoolleider.
Bij het overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste 4 dagen.
Bij het overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste 2 dagen.
Bij het overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad voor ten hoogste 1 dag.
Bij het 12,5 jarig huwelijksjubileum van ouders/verzorgers voor 1 dag.
Bij 25, 40, 50 en 60 jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de
vierde graad voor 1 dag.
Voor andere naar het oordeel van de schoolleider belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.
(Bijv. bevalling moeder, incidentele culturele activiteiten, bezoek familie buiten Europa, maar geen
vakantie!)
Als het duidelijk is dat uw verlof aanvraag binnen de 7 punten valt, kunt u verlof aanvragen bij de
directeur. Deze geeft u een verlofbrief waarop u het verlof kunt aanvragen. U krijgt dan een
schriftelijke reactie terug. Het verlof is verleend, of het verlof is niet verleend, waarbij wordt
toegelicht wat de reden van de afwijzing is.
De aanvraag wordt nooit door de kinderen maar door de ouders/verzorgers aan de directeur gedaan.
Als de ouders verzuimen het verlof aan te vragen wordt het volgende gedaan:
1e maal: Er wordt de ouders uitdrukkelijk gevraagd zich aan de regels te houden.
2e maal: Er wordt gemeld dat bij herhaling de leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld.
3e maal: De leerplichtambtenaar wordt in kennis gesteld en deze handelt de zaak af.
Bij het volgende punt ligt het een stuk moeilijker:
De directeur kan in principe geen vakantieverlof geven. Alleen onder de genoemde omstandigheden:
Als de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het onmogelijk maakt binnen de
schoolvakanties op vakantie te gaan. Opmerking: Er kan bij het bovenstaande een
werkgeversverklaring gevraagd worden, waaruit dat blijkt.
Als er zwaarwegende sociale of medische redenen zijn. (Verklaring van arts of maatschappelijk
werker is nodig)
Let op!
De directeur kan in deze gevallen nooit langer verlof geven dan 10 schooldagen en ze mogen niet
opgenomen worden in de eerste lesweken van het schooljaar.

Hoe te handelen bij een verlofaanvraag
U kunt ook nu een verlofaanvraag bij de directeur doen en ontvangt daarbij een verlofformulier.
De aanvraag moet twee maanden van tevoren worden gedaan. De directeur geeft een schriftelijke
reactie (antwoordformulier).
Als de directeur geen toestemming geeft, kunnen de ouders een bezwaarschrift indienen bij de
directeur. In overleg met de leerplichtambtenaar kan de directeur hierna door middel van een brief
het verlof toestaan of opnieuw weigeren. Er kan ook rechtstreeks een bezwaarschrift ingediend
worden bij de administratieve kamer van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden.
Als de ouders de kinderen thuis houden na een negatief verlofverzoek of zonder opgaaf van reden en
ook verzuimen dit binnen drie dagen na terugkeer te melden, wordt een melding gedaan aan de
leerplichtambtenaar. De directeur stuurt een kopie van de melding aan de leerplichtambtenaar van
ongeoorloofd verzuim aan de ouders. Hij geeft de zaak als het ware uit handen en kan geen invloed
meer uitoefenen op het verdere verloop. Deze ambtenaar regelt een en ander verder. Hij kan in
contact treden met de Officier van Justitie. Het is mogelijk dat de ouders voor de rechtbank moeten
verschijnen en een boete krijgen voor ongeoorloofd schoolverzuim van hun kinderen.
Verlof voor bezoek aan arts of specialist onder schooltijd en verlof i.v.m. familieomstandigheden
a.u.b. graag van te voren regelen met de groepsleerkracht.
Handelswijze bij niet afgemelde leerlingen
In het team zijn hierover de volgende afspraken gemaakt:
Controleer of er telefonisch contact is geweest met de school.
Zo niet dan controleren bij broertje en/of zusje in een andere groep.
Anders contact opnemen met de ouders of oppas.
Zo snel als mogelijk moet duidelijk zijn waarom de leerling niet aanwezig is.
Bij geen contact met de ouders, als “ongeoorloofd” op de absentielijst vermeld

De leerplichtambtenaar van onze school is:
W. de Jong
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon: 058-7505554
Wout.dejong@leeuwarden.nl

