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VERLOFREGELS OP EEN RIJ 

De regels voor extra verlof van leerlingen zijn aangescherpt. 

Dat betekent dat voor vakanties géén verlof gegeven mag worden, ook niet voor een dagje extra 
voor bijvoorbeeld de wintersportvakantie of een weekje buiten het hoogseizoen. 
Extra verlof is ook niet mogelijk voor bijvoorbeeld een langer verblijf in het land van herkomst.  
Er is maar één reden om extra verlof voor vakantie te verlenen buiten de schoolvakanties om. Dat is 
als één van de ouders vanwege zijn/haar beroep uitsluitend buiten de schoolvakanties om vrij kan 
nemen.  
Maar zelfs in dat geval gelden er spelregels: 
- Het verlof kan per schooljaar maar één maal worden verleend met een maximum van tien
schooldagen.
- U moet het verlof tenminste twee maanden van te voren aanvragen. Een verzoek om verlof dient
vergezeld te gaan van een verklaring van de werkgever. De werkgever moet hierin aangeven dat u
geen officieel verlof kunt krijgen tijdens de schoolvakantie. Een formulier daarvoor ligt bij de
administratie van school en is ook te downloaden op onze website.
- Er wordt geen verlof gegeven voor de eerste twee weken van het schooljaar.
- De directie van de school beslist bij dergelijke verzoeken om extra verlof binnen de kaders van de
Leerplichtwet. De leerplichtambtenaar kan daarbij om advies gevraagd worden.

Volgens de Leerplichtwet kan bijzonder verlof verleend worden voor andere belangrijke redenen  
(nooit vakantie). Dit geldt voor een verhuizing, verplichtingen die te maken hebben met de 
godsdienst, huwelijk, overlijden en/of ambtsjubilea van naaste familieleden. In al die gevallen kunt 
u zich tijdig met uw verzoek richten tot de directeur van de school. Zij kan u dan verder helpen.
Gaat het om extra verlof van tien of minder dagen dan beslist de directeur. Verlof langer dan tien
schooldagen kunt u via de directie aanvragen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Houdt u
er rekening mee dat u de noodzaak van dit extra verlof moet kunnen aantonen als erom gevraagd
wordt.

Wanneer u uw kind zonder toestemming toch thuis houdt of meeneemt op vakantie, is de school 
verplicht dit (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. De 
leerplichtambtenaar stelt dan een onderzoek in en kan besluiten om een proces-verbaal op te 
maken. 

Het komt soms ook voor dat kinderen geoorloofd veel verzuimen, bijvoorbeeld door ziekte, bezoek 
aan een specialist of bijzondere omstandigheden in de thuissituatie. Als het gaat om 16 uur verzuim 
of meer per maand is de school verplicht dit te melden.  
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