
Verlof en verzuim 

Een kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Dit betekent dat het verplicht is dat een kind vanaf deze leeftijd op lesdagen 
de school moet bezoeken. Leerlingen mogen dus nooit zo maar van school wegblijven. Diverse leerplichtambte-
naren in ons land houden regelmatig op scholen controle op de afwezigheid van kinderen tijdens schooltijden. 
Scholen en ouders die zich niet aan de regels houden kunnen worden beboet. Wij verwachten daarom dat u er 
als ouder alles aan doet om ongeoorloofd verzuim te voorkomen:  

Een bezoek aan arts, tandarts, fysiotherapeut, logopedist, etc. wordt voor of na schooltijd gepland. Als dit een 
keer niet lukt, dient u contact met school op te nemen om verlof te vragen voor dit bezoek.  

Vakanties kunnen alleen plaatsvinden in de schoolvakanties zoals die staan aangegeven in de jaarplanning. In een 
aantal gevallen kunnen we als school buitengewoon verlof verlenen. Hierbij gelden de volgende regels:  

Voor 4-jarigen bestaat nog geen leerplicht. We verwachten alle 4-jarigen wel elke dag op school, dus als uw kind 
afwezig is, dient u dit voor schooltijd te melden. Uw kind is vanaf het 5e jaar wel leerplichtig. Dan is uw kind dus 
verplicht om de school te bezoeken.  

Vrijstelling voor 5-jarigen   
Een kind dat nog geen 6 jaar is kan in bijzondere gevallen voor 5 uur per week vrijgesteld worden van de ver-
plichting om de school te bezoeken. Hierbij moet u denken aan zaken als oververmoeidheid. Ouders, die van deze 
vrijstelling gebruik willen maken, moeten dit overleggen met de directie en de betreffende groepsleerkracht.  
 
Op vakantie onder schooltijd  
Er zijn per schooljaar twaalf vakantieweken gepland waarin u met uw gezin op vakantie kunt gaan. Op vakantie 
onder schooltijd kan niet. Er is echter één uitzondering op deze hoofdregel: als uw kind het hele schooljaar niet 
op vakantie kan gaan tijdens één van de schoolvakanties door de specifieke aard van het beroep van (één van) de 
ouders. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan eigenaars van strandtenten o.i.d. In dat geval kunt u wel verlof 
aanvragen, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden dat schooljaar.  
 
Bij uw aanvraag moet u met het volgende rekening houden:  
Er moet een werkgeversverklaring worden toegevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofpe-
riode van de betrokken ouder blijken. In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten 
minste acht weken van tevoren bij de directie worden ingediend.  
De verlofperiode mag maximaal 10 (aaneengesloten) schooldagen beslaan.  
De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.  
Wij wijzen u er met nadruk op, dat u uw vakantie pas kunt boeken als het extra vakantieverlof verleend is! 
 

Verlof in geval van “gewichtige omstandigheden”  

Soms doen er zich situaties voor waardoor het voor uw kind niet mogelijk is om op school aanwezig te zijn. Als 
deze "gewichtige omstandigheden" zich voordoen kunt u contact opnemen met de directie voor een verlofaan-
vraag. Het gaat daarbij om onderstaande zaken: 

   een verhuizing van het gezin.  
 het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten. 
 ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten 
 overlijden van bloed- of aanverwanten.  
 viering van een ambts- of huwelijksjubileum (alleen 12,5/25/40 of 50 jaar) van bloed- of aanverwanten.  
 
De volgende situaties zijn géén gewichtige omstandigheden  

 familiebezoek in het buitenland.  
 vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale 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 al of nog vrij zijn.  
 

We hopen dat u rekening zult houden met de wet op de leerplicht. De aanvraagformulieren voor verlof kunt u op 
school bij de directie afhalen of downloaden via de website. 


