
Verlof en Verzuim 

Elk jaar krijgen we de vraag van ouders of ze hun leerlingen meer dagen van school mogen houden. 
Het is niet mogelijk om zonder geldige redenen een kind buiten de reguliere vakanties extra verlof te 
verlenen. Houdt u zich hier s.v.p. aan! De directie is verplicht om de leerplichtambtenaar op de 
hoogte te stellen van verzuim van leerlingen. 

De presentie-/absentiemap wordt dagelijks bijgehouden. Ouders van leerlingen die zonder bericht 
absent zijn, worden zo snel mogelijk benaderd door de leerkracht of de directie. Ongeoorloofd 
schoolverzuim wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Berkelland. 

Hieronder vindt u de richtlijnen die wij moeten hanteren bij het verlenen van verlof. Er kunnen 
echter bijzondere omstandigheden zijn die niet hieronder vallen. U kunt dan altijd overleggen met de 
directie over de kwestie in hoeverre verlof of vrij van school mogelijk is.  

NB wilt u ons niet vragen of uw kind eerder vrij mag hebben of later naar school mag komen 
omdat u zomaar een paar dagen weg gaat? Het antwoord staat immers vast. Wij kunnen en mogen 
hiervoor geen verlof geven. Met het stellen van dergelijke vragen brengt u ons onnodig in 
verlegenheid.  

1.1.1 Toelichting op de verlofmogelijkheden buiten de schoolvakanties 
Sinds de herziening van de Leerplichtwet 1969 zijn de regels omtrent extra verlof of vakantie 
aangescherpt. Wij kennen twee soorten verlof: 

A. extra vakantieverlof 
B. extra verlof wegens gewichtige omstandigheden: 

1. tot maximaal tien schooldagen; 
2. meer dan tien schooldagen 

De extra vakantie buiten de reguliere schoolvakanties is alleen nog maar mogelijk in verband met de 
aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers/voogden van een leerling. 

1.1.2 Ad. A. Extra vakantieverlof 
Algemeen uitgangspunt is: Verlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk, tenzij er sprake is van 
artikel 13a van de Leerplichtwet 1969, waarin staat aangegeven dat het alleen wegens de specifieke 
aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers/voogden slechts mogelijk is buiten de 
schoolvakanties op vakantie te gaan.  

Onder ‘aard van het beroep’ verstaan we een beroep dat volledig afhankelijk is van de 
schoolvakanties. Een goed voorbeeld hiervan is het beroep van campinghouder. Aan een werknemer 
met een willekeurig beroep die in de vakantieperiode bij zijn werkgever om organisatorische redenen 
niet gemist kan worden, kan geen verlof wegens ‘aard van het beroep’ worden gegeven. 

Ouders dienen voor het krijgen van verlof wegens de specifieke aard van het beroep minimaal twee 
maanden van tevoren schriftelijk een verzoek in te dienen bij de directeur van de school. Tevens 
moet een werkgeversverklaring worden overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële 
schoolvakantie mogelijk is. 

Het verlof: 

• kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend; 



• mag niet langer duren dan tien schooldagen; 

• mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 

Voor partieel leerplichtigen geldt een evenredig deel. 

De leerplichtambtenaar komt bij deze aanvragen niet in beeld. Wanneer men langer wegblijft dan is 
toegestaan door de directeur van de school is er dus sprake van ongeoorloofd schoolverzuim dat bij 
de leerplichtambtenaar gemeld moet worden. 

1.1.3 Ad. B1. Gewichtige omstandigheden: tien schooldagen per schooljaar of minder 
Gewichtige omstandigheden kunnen plezierige, maar ook minder plezierige omstandigheden zijn. 
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in 
artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969, voor tien schooldagen per schooljaar of minder, dient 
vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te 
worden voorgelegd en door deze op basis van de wet te worden afgehandeld. 

Verlof wegens gewichtige omstandigheden kan worden verleend als het om de volgende redenen 
wordt aangevraagd:  

a. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan 
geschieden; 

b. voor verhuizing (verlof van ten hoogste één dag); 
c. gezinsuitbreiding (verlof van ten hoogste één dag); 
d. voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad voor één of 

ten hoogste twee dagen, afhankelijk van de vraag of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de 
woonplaats van belanghebbende; 

e. bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de derde graad, duur in overleg 
met de directeur op school; 

f. bij overlijden; 
- van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; 
- van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; 
- van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad voor ten hoogste één dag; 
g. bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van 

ouders of grootouders (verlof van ten hoogste één dag). 

Dit uitgangspunt houdt in dat een extra vakantie (bijvoorbeeld wegens wintersport), een extra 
weekend, deelname van leerlingen aan evenementen (bijvoorbeeld sport), een langdurig bezoek aan 
de familie in het land van herkomst enzovoort, in principe niet kunnen worden aangemerkt als 
gewichtige omstandigheid. Ook een dag verlof (of een deel van de dag) voorafgaand of aansluitend 
aan een schoolvakantie kan niet aangemerkt worden als bijzondere reden. Is een leerling om een van 
deze redenen niet op school, dan is er sprake van luxeverzuim dat bij de leerplichtambtenaar gemeld 
moet worden. 

1.1.4 Ad. B2. Gewichtige omstandigheden, meer dan tien schooldagen per schooljaar 
Indien meer dan tien schooldagen per schooljaar verlof wordt aangevraagd wegens de onder B1 
vermelde omstandigheden, dan moet het verlof schriftelijk (eventueel via de directeur van de school) 
bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente worden aangevraagd. 

Daarnaast is in artikel 13 opgenomen, dat door de ouders/verzorgers/voogden slechts een beroep op 
vrijstelling wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit de aangehangen godsdienst of 
levensovertuiging kan worden gedaan, indien daarvoor uiterlijk twee dagen vooraf aan de directeur 
van de school schriftelijk mededeling is gedaan. 



1.1.5 Waarschuwing 
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd 
schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal 
proces-verbaal worden opgemaakt. 

 Aanmelden en leerplicht 

Bij de wet is de nieuwe leerplicht geregeld. De leerplicht geldt voor kinderen vanaf vijf jaar. Ouders 
hebben de verplichting er zorg voor te dragen dat hun kinderen op een school worden ingeschreven 
en dat de kinderen de school bezoeken. 

1.2.1 Inschrijven 
Wanneer uw zoon of dochter volgend schooljaar 4 jaar wordt en dus naar school kan en mag, vragen 
wij u uw kind zo spoedig aan te melden (ook broertjes en zusjes). Hiervoor kunt u een afspraak 
maken per mail: directie@ariensneede.nl of direct bij Karin van Amelsvoort. Nieuwe ouders mogen 
altijd contact met ons opnemen voor een kennismaking. Voor 4-jarigen bestaat de leerplicht niet. Het 
kind kan/mag naar de basisschool.  Elk kind kan op zijn 4e verjaardag (in de praktijk meestal de dag 
erna) onmiddellijk naar de basisschool. 

1.2.2 Leerplicht en leeftijd 
Voor de kinderen die 5 jaar zijn geldt, dat zij gedurende ten hoogste vijf uur per week zijn vrijgesteld 
van het verplichte schoolbezoek (art. 11a, Leerplichtwet), totdat zij de leeftijd van 6 jaar hebben 
bereikt. De ouders doen van dit verzuim van vijf uur bericht aan het bestuur en de directie van de 
school. De directie kan de leerlingen die vijf jaar zijn nog eens vijf uur extra vrijstelling verlenen van 
het schoolbestuur op verzoek van de ouders. In totaal kunnen de leerlingen van 5 jaar dus tien uur 
per week vrijstelling van school bezoek krijgen. 
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