
Verlof
 
Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen

Wanneer een kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertui-
ging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting wordt 
vrij gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van verlof, dient u dit minimaal 
twee dagen van te voren schriftelijk bij de directie aan te vragen.
 
Op vakantie onder schooltijd

Voor vakanties onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt wor-
den als het gezin niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan door de specifieke 
aard van het beroep van (één van) de ouders. Betreft het de enige gezinsvakantie per school-
jaar, dan kan de directeur eenmaal per schooljaar vrij geven. Bij uw aanvraag moet een werk-
geversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperi-
ode van de betrokken ouder blijken.
Dit verlof moet tenminste 8 weken van te voren worden aangevraagd bij de directeur. De ver-
lofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan en mag niet in de eerste twee weken van 
het schooljaar vallen.
 
Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders 
en/of leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd: een verhui-
zing van het gezin (1 dag), ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen 
wordt bepaald in overleg met de directeur en/of leerplichtambtenaar),
overlijden van bloed- of aanverwanten.
 
Eén dag kan vrij worden gevraagd voor:

religieuze verplichtingen, het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten (uitno-
diging/kaart bijvoegen), viering van een 25, - 40- of 50-jarig ambtsjubileum (uitnodiging/kaart 
bijvoegen), het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwan-
ten (uitnodiging/kaart bijvoegen).

Géén gewichtige omstandigheden zijn:

familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkope periode of in verband met een spe-
ciale aanbieding, vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden,
een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te 
gaan, eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte, verlof voor een kind, 
omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn.

Verlofaanvragen worden individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere 
gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend 
(bij voorkeur minimaal 8 weken van tevoren).

 



Hoe dient u een aanvraag in?

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij onze adminis-
tratie. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, weer in bij de 
administratie van de school.

De directeur neemt een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 
10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ 
meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtamb-
tenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de 
mening van de directeur te hebben gehoord.

Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat 
besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken bij de persoon die het besluit heeft genomen.
Verlof zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar is ongeoorloofd 
schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. 
De leerplichtambtenaar beslist of er proces verbaal wordt opgemaakt.
Gevolgen van ongeoorloofd verzuim

Het zonder toestemming wegblijven van school als er onderwijs gegeven wordt, heet 
‘ongeoorloofd verzuim’. De directeur van de school is wettelijk verplicht dit aan de leer-
plichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar stelt dan een onderzoek in en beslist 
of er proces verbaal wordt opgemaakt.


