REGELING EXTRA VERLOF

Volgens artikel 11 van de Leerplichtwet zijn de gronden voor vrijstelling van geregeld
schoolbezoek als volgt:
a)
de school is gesloten of het onderwijs is geschorst;
b)
schoolbezoek is verboden op grond van overheidsvoorschriften;
c)
de leerling is bij wijze van tuchtmaatregel tijdelijk de toegang tot de school ontzegd;
d)
de leerling is wegens ziekte verhinderd de school te bezoeken;
e)
de leerling is wegens vervulling van plichten, voortvloeiend uit godsdienst of
levensovertuiging verhinderd de school te bezoeken;
f)
de leerling kan vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de
ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie gaan;
g)
de leerling is door andere gewichtige omstandigheden verhinderd de school te bezoeken.
De regels a t/m e spreken voor zich, maar ten aanzien van f) en g) is enige uitleg wellicht
noodzakelijk.
f)
Vakantie buiten de schoolvakanties (artikel 11 onder f en artikel 13a)
De mogelijkheden om verlof te krijgen voor een gezinsvakantie - buiten de schoolvakanties om zijn beperkt tot die gevallen waar het door de specifieke aard van het beroep van één van de
ouders niet mogelijk is om een gezinsvakantie binnen de schoolvakanties te organiseren.
Dit verlof kan door de directeur slechts éénmaal voor ten hoogste tien dagen per schooljaar
worden verleend en kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Voor partieel leerplichtigen kan het verlof slechts tot een evenredig deel van het genoemd aantal
dagen worden verleend.
Het is niet toegestaan dagen op te tellen tot een maximum van tien!
g)
Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden (artikel 11 onder g, artikel 14)
De Leerplichtwet kent de mogelijkheid om extra verlof te verlenen wegens andere gewichtige
omstandigheden. Voor de interpretatie van het begrip ‘andere gewichtige omstandigheden’ kan
aansluiting worden gezocht bij de gevallen waar in Cao’s aan werknemers buitengewoon verlof
met behoud van salaris wordt toegestaan.
Uitgangspunt hierbij is, dat deze externe omstandigheden buiten de wil van de ouders en/of het
kind plaatsvinden.
Hierbij valt de beslissingsbevoegdheid uiteen in twee delen. Tot en met tien schooldagen per
schooljaar beslist de directeur van de school over het al dan niet toekennen van het verlof.
Indien geen verlof is gevraagd, kan de directeur alsnog verlof verlenen, indien hem binnen twee
dagen na het ontstaan van de verhindering de redenen daarvan worden medegedeeld.
Bij meer dan 10 dagen per schooljaar (in één keer of opgeteld) beslist de leerplichtambtenaar,
nadat de directeur is gehoord.
Tien schooldagen of minder (beslissingsbevoegdheid directeur):
In aanmerking voor extra verlof komen:
verhuizing: maximaal één dag;
huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats:
maximaal één dag;
huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats:
maximaal twee dagen;

-

12½ -, 25-, 40-, 50- of 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal één
dag;
25-, 40-, of 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal één dag;
ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg
met de directeur;
overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maximaal vier dagen;
overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal twee dagen;
overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal één dag;
naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van
vakantieverlof. De directeur neemt hierover een beslissing en laat dit de ouders, bij
voorkeur schriftelijk weten. Tegen de beslissing kan de belanghebbende een bezwaarschrift
indienen bij het bevoegd gezag.

Meer dan tien schooldagen:
Het gaat hierbij om omstandigheden waarbij sprake is van een medische of sociale indicatie en
als daarmee een kennelijk onredelijke situatie kan worden vermeden. In deze beslissing
staat het belang van de jongere voorop. Vakantie buiten de schoolvakantie valt niet onder het
begrip ‘andere gewichtige omstandigheden’.
Een verzoek wordt zeker afgewezen wegens:
wereldreis; tenzij uitschrijving uit GBA en/of inschrijving op andere school in het buitenland;
familiebezoek in het buitenland;
vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
vakantie in verband met een gewonnen prijs;
vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan;
eerder vertrekken of later terugkomen in verband met (verkeers-)drukte;
verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.
Ontluikend talent:
Regelmatig komt het voor dat ouders verlof vragen om hun kind mee te kunnen laten doen aan
sporttoernooien, muzieklessen, trainingen enz. Dit zijn echter geen geldige redenen om verlof te
verlenen. Het meenemen van onderwijskundigen naar dit soort activiteiten, zodat er
huiswerkbegeleiding wordt gegeven, is geen alternatief. Organisatoren en ouders zullen ervoor
moeten zorgen dat deze activiteiten buiten de reguliere schooltijden worden gepland (tenzij LOOTscholen onder bepaalde voorwaarden).

Graden van bloed- en aanverwantschap:
1e graad:
ouder
kind
2e graad:

zus/broer
grootouder
kleinkind

3e graad:

oom/tante (broer/zus van ouder)
neef/nicht (kind van broer/zus)
overgrootouder
achterkleinkind

4e graad:

oudoom/oudtante (broer/zus grootouder)

neef/nicht (kind van broer/zus van ouder)
achterneef/achternicht (kleinkind van broer/zus)
betovergrootouder

Vrijstelling geregeld schoolbezoek in verband met religieuze verplichtingen (artikel 11, artikel 13 en
13b):
Een beroep op vrijstelling wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of
levensovertuiging kan slechts worden gedaan indien daarvan uiterlijk twee dagen vóór de
verhindering aan de directeur kennis is gegeven door ouders/verzorgers of indien de leerplichtige
jongere of de partieel leerplichtige jongere niet meer woonachtig is bij deze personen, door de
jongere zelf.
Procedure
Om een beroep te kunnen doen op verlof kunnen de ouders van de leerling bij de directeur een
aanvraagformulier halen.
De duur van het verlof bepaalt bij wie de aanvraag moet worden ingediend: hiervoor telt men
het aantal schooldagen. Indien het aantal schooldagen tien of minder is, dient het verzoek bij
de directeur van de school te worden ingediend. Indien het gevraagde verlof de tien dagen
overschrijdt, moet het verzoek aan de ambtenaar van de Leerplichtwet van de gemeente
Veldhoven worden gedaan.
Opmerkingen
Op school is alleen de directeur bevoegd verlof te verlenen.
In bepaalde gevallen is een bewijsstuk vereist. U verneemt van de directeur of dit wel of niet
noodzakelijk is.
Het is raadzaam in het geval verlof voor een vakantie wordt gevraagd, het aanvraagformulier
geruime tijd (twee maanden) van tevoren op school in te leveren. Dit in verband met een
eventueel in te dienen bezwaarschrift en/of in te stellen beroep.
Als een gezin kinderen op een andere school in Veldhoven heeft, wordt er tussen de
scholen overleg gepleegd.
Hoe te handelen, indien de directeur uw aanvraag voor verlof afwijst, is te lezen aan de achterzijde
van het aanvraagformulier.

