
Regelingen voor verlof en verzuim 
 
  1.De leerplicht 
In de Nederlandse leerplichtwet staat dat ouders er voor moeten zorgen dat hun kinderen 
naar school gaan, zomaar wegblijven mag niet. De school en de gemeente moeten dit 
controleren. In een aantal gevallen is een uitzondering op deze verplichting mogelijk. De 
uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven. 
 
  2.Wanneer hoeft uw kind niet naar school 

 Als de school dicht is in verband met vakanties of voor een speciale reden 
bijvoorbeeld een studiedag van het personeel. 

 Als uw kind ziek is. U wordt gevraagd om dit voor schooltijd te melden. 

 Als uw kind vanwege plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging de 
school niet kan bezoeken. U kunt een verlofbrief downloaden op de website en 
ingevuld aan de leerkracht van uw kind geven. Uw aanvraag wordt bekeken door de 
directeur en u krijgt binnen een week bericht. De school gaat alleen akkoord met 
verlof als het gaat om de officiële feest- en gedenkdagen van de betreffende 
godsdienst. 

   3. Op vakantie tijdens schooltijd 
Voor vakanties tijdens schooltijd wordt alleen een uitzondering gemaakt als uw kind niet in 
de schoolvakanties op vakantie kan door de specifieke aard van het beroep van één van de 
ouders. 
Vakantieverlof mag niet gegeven worden voor de eerste twee weken van het schooljaar. 
U kunt een verzoek voor een vakantieverlof doen door een verlofbrief te downloaden en 
in te leveren bij de leerkracht. 
De directeur mag geen vrij geven voor vakantie tijdens schooltijd als er sprake is: 

 van een goedkope vakantie buiten het seizoen,  

 vanwege een extra lang bezoek aan het land van herkomst,  

 een uitnodiging van familie of vrienden,  

 zomaar een midweek of lang weekend weg,  

 eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte. 
 
4.Verlof voor ‘andere gewichtige omstandigheden’ 
Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd, bijvoorbeeld: 

 Verhuizing 

 Bijwonen van huwelijk van familie  

 Voor een 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders 
verlof voor een dag of hooguit twee dagen als het jubileum buiten de gemeente 
wordt gevierd 

 Bij ernstige ziekte van directe familie neemt u rechtstreeks contact op met de 
directeur, die dan het aantal verlofdagen in overleg met u afspreekt 

 Bij het overlijden van bloed- en aanverwanten wordt het aantal verlofdagen bepaald 
in overleg met de directeur. Vanzelfsprekend kunt u voor deze verlofdagen 
rechtstreeks bij de directeur terecht 

Soms kunnen er omstandigheden voordoen waarvoor u toch voor uw kind vrij wilt vragen op 
grond van andere gewichtige omstandigheden dan hierboven genoemd. De wet schrijft dan 
voor dat het moet gaan om situaties die buiten de wil van ouders en/of het kind liggen. 


