Protocol leerplicht en verlof
Bijna alle kinderen gaan vanaf hun 4e verjaardag naar de basisschool. Tussen 5
jaar en 18 jaar zijn kinderen leerplichtig en moeten ze ingeschreven staan op
een erkende school en die elke schooldag bezoeken. De leerplicht gaat in op de
eerste schooldag van de maand nádat een kind 5 jaar is geworden. Dus als uw
kind op 10 oktober 5 jaar wordt, dan is het leerplichtig vanaf de eerste schooldag
in november.
Kinderen moeten verplicht naar school. Ouders kunnen de schoolleiding
om vrijstelling vragen voor bijvoorbeeld een verhuizing, bruiloft of begrafenis.
Gaat een kind niet naar school en is er geen gegronde reden voor, dan zijn de
ouders strafbaar. Vanaf 12 jaar kunnen ook kinderen aangesproken worden op
hun gedrag. Scholen melden verzuim via het verzuimloket van DUO of
rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zoekt samen
met de school en ouders naar een oplossing. Het overtreden van leerplichtwet
kan leiden tot:
 Een officiële waarschuwing
 Verwijzing naar bureau HALT
 Stopzetten van de kinderbijslag
 Het opmaken van proces-verbaal
Wanneer u voor uw kind verlof aan wilt vragen, dan gelden er de volgende
regels:

Verlof vanwege gewichtige omstandigheden
In het algemeen geldt:
 De redenen voor verlof betreffen situaties buiten de wil van ouders om
 Het verlof wordt alleen gegeven als daarmee een onredelijke situatie wordt
 vermeden
 Het verlof wordt altijd zo kort mogelijk gehouden
Volgens de wet geldige redenen voor verlof:
 Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag
 Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten
de lesuren kan geschieden: maximaal 10 schooldagen
 Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant t/m de 3e
graad in Nederland: maximaal 2 schooldagen als er ver gereisd moet
worden, anders maximaal 1 dag
 Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant t/m de 3de
graad in het buitenland: maximaal 5 schooldagen
 Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of
aanverwant t/m de 3e graad: maximaal 10 schooldagen








Bij overlijden van bloed- of aanverwant: in de 1e graad maximaal 5
schooldagen; in de 2e graad maximaal 2 schooldagen; in de 3e en de 4e
graad maximaal 1 schooldag;
Bij overlijden van bloed- of aanverwant in het buitenland: 1e t/m 4e graad
maximaal 5 schooldagen
Bij het 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouder of grootouder:
maximaal 1 schooldag
Bij het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouder of
grootouders: maximaal 1 schooldag
Bezoek aan ziekenhuis, arts, behandelaar altijd in overleg met de directeur

Volgens de wet geen geldige redenen voor verlof:
 Familiebezoek in het buitenland
 Goedkope tickets in het laagseizoen
 Omdat tickets al gekocht zijn
 Omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode
 Vakantiespreiding
 Verlof omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn
 Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte
 Samen reizen
 Kroonjaren
 Sabbatical
 Wereldreis/verre reis
Aandachtspunten:
 Voor sommige redenen voor verlof wordt gevraagd naar stukken die de
reden bevestigen (bijvoorbeeld trouwkaart, uitnodiging ambtsjubileum).
 Bij verlof voor meer dan 10 schooldagen beslist de leerplichtambtenaar.
Het maakt hierbij niet uit of het gaat om verlof voor een periode van meer
dan 10 schooldagen in één keer, of om de situatie waarin door een nieuwe
aanvraag de 10-dagen-grens wordt overschreden.
 De ouders dienen een verlofaanvraag voor meer dan 10 dagen in bij de
directeur, zodat de directeur op de hoogte is. De directeur zorgt dat de
verlofaanvraag zo snel mogelijk wordt doorgestuurd naar de
leerplichtambtenaar.
 De leerplichtambtenaar neemt een besluit nadat hij/zij de aanvrager en de
directeur van de school heeft gesproken.
Verlof wegens specifieke aard van beroep ouders
Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiodes
die de school vaststelt. Sommige ouders oefenen echter een beroep uit dat hen
beperkt in de mogelijkheden om tijdens de reguliere schoolvakanties 2
aaneengesloten weken met hun kinderen op vakantie te gaan. In dit geval
kunnen de ouders vakantieverlof aanvragen vanwege de specifieke aard van het
beroep van één van de ouders.

Uitleg “specifieke aard van het beroep”:
De beleidsregel van OC&W zegt over dit begrip: “Hierbij dient voornamelijk te
worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden
in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk
onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet
redelijkerwijs te voorzien zijn en worden aangetoond, dat een vakantie in de
schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden.
Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van
de omzet wordt behaald is onvoldoende.”
Aandachtspunten:
 De directeur mag maar eenmaal en voor ten hoogste 10 schooldagen per
schooljaar vakantieverlof verlenen.
 Vakantieverlof mag alleen worden verleend, als het voor ouders vanwege
hun beroep niet mogelijk is om tijdens de reguliere schoolvakanties 2
aaneengesloten weken met hun kinderen op vakantie te gaan.
 Er moet worden aangetoond dat een vakantie in de schoolvakanties tot
onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Het is niet
voldoende om alleen een “verklaring eigen zelfstandige” in te dienen.
 Vakantieverlof mag niet worden verleend in de eerste 2 lesweken van het
schooljaar.

