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Leerplicht
Volgens de Leerplichtwet gaat ieder kind naar school vanaf de dag waarop het vier wordt. En vanaf
de eerste dag van de maand die volgt op zijn of haar vijfde verjaardag, moet een kind naar school. Op
die dag moet uw kind ook op school staan ingeschreven. Als het volledige schoolprogramma te zwaar
is voor uw kind, dan mag het maximaal vijf uur per week thuisblijven. Dat moet dan tijdig vooraf aan
de directie worden doorgegeven. Daarnaast kan de directie toestemming geven voor nog eens vijf
uur per week vrijaf.
Vanaf de leeftijd van zes jaar gelden de leerplichtregels, dus zonder eventuele extra vrije uurtjes per
week.
Buitengewoon verlof
Niet toegestaan
Buitengewoon verlof buiten de vakanties de schooltijden is niet toegestaan.
• Afwezigheid vanwege bijvoorbeeld verjaardagen, gewoon familiebezoek (ook naar het
buitenland), vakantie in een goedkope periode, een reisje dat u heeft gewonnen, eerder
vertrek naar of latere terugkeer van vakantie om de files te vermijden of omdat de
vliegtickets dan goedkoper zijn? Dit zijn allemaal geen redenen voor verlof.
• Wordt uw kind langere tijd behandeld, bijvoorbeeld voor logopedie of dyslexie? Daarvoor
geeft de school geen verlof. Deze behandelingen moet u dus buiten schooltijd plannen.
Wel toegestaan
Er zijn een paar situaties waarin buitengewoon verlof wél wordt verleend.
• Gewichtige omstandigheden
Dit zijn omstandigheden die buiten de wil van de ouders en/of het kind zijn gelegen. Het gaat
dan bijvoorbeeld om overlijden binnen de familie, huwelijken of jubilea van ouders en
grootouders of wettelijke verplichtingen waaraan buiten de schooltijden niet kan worden
voldaan.
• Behandeling bij vastlopen
Als uw kind vastloopt in zijn leerproces en daarvoor behandeling nodig heeft die onmogelijk
buiten schooltijd te verkrijgen is, kan de behandeling eventueel buiten schooltijd
plaatsvinden. Of dat voor uw kind geldt, beoordelen de leerkracht, de intern begeleider en
de directie, op basis van een onderzoek, handelingsplannen of een ontwikkelingsperspectief.
Het verlof voor de behandeling(en) verleent de directeur.
• Medische redenen
Wanneer extra vakantie om medische redenen noodzakelijk wordt geacht. Er moet hiervoor
een verklaring van de arts worden overlegd.
• Beroep ouders
Als vakantie onder schooltijden niet mogelijk is i.v.m. beroep ouders of wanneer een van de
ouders een zo specifiek beroep uitoefent dat het aantoonbaar onmogelijk is om in de
schoolvakanties met het gezin op vakantie te gaan. Belemmeringen of organisatorische
problemen op uw werk vallen daar niet onder en geven dus geen recht op extra
vakantieverlof; het moet echt gaan om de aard van het beroep. U dient een schriftelijke
verklaringen van de werkgever te overleggen. Een standaard werkgeversverklaring is
daarvoor niet toereikend.
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In al deze gevallen gelden er beperkingen ten aanzien van de duur van het verlof / de extra vakantie
en het moment waarop deze mag worden gepland.
Andere verlofaanvragen betreffen bijvoorbeeld incidentele bezoeken aan tandarts, huisarts of
ziekenhuis. We vragen u deze bezoeken buiten schooltijd te plannen, maar we realiseren ons dat dat
niet altijd mogelijk is. Voor deze incidentele bezoeken geeft de directeur van de school meestal
verlof.
Indien de afspraak onder schooltijd valt, dan bent u verplicht om uw kind op school te komen
ophalen. We sturen kinderen niet alleen naar huis.
Uitzonderlijk verlof aanvragen
Zowel voor verlof vanwege gewichtige omstandigheden als voor extra vakantieverlof dient u vooraf
een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de directeur, bij voorkeur acht weken van tevoren.
Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de directeur. Bij een verlofaanvraag van meer dan tien
schooldagen vanwege gewichtige omstandigheden is het aan de leerplichtambtenaar van de
gemeente om hierover te beslissen.
Aanvragen voor meer dan tien dagen extra vakantieverlof worden door de school altijd afgewezen,
evenals extra verlof in de eerste twee weken van het schooljaar.
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt
gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar
te melden, die proces-verbaal kan opmaken.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur of de leerplichtambtenaar van uw
woongemeente.
Vrijstelling van onderwijs
Volgens de wet op het primair onderwijs zijn alle leerlingen verplicht deel te nemen aan het
onderwijs. Wel kan het voorkomen dat ouders een verzoek hebben om hun kind vrij te stellen van
het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Een vrijstelling kan alleen worden gegeven door
het bestuur. Bij toezegging bepaalt het bestuur welke onderwijsactiviteiten voor de vrijstelling in de
plaats komen.

