Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek
Er zijn omstandigheden waarin de ouders vrijgesteld zijn van de plicht hun kind naar school te sturen:
.
wanneer de school is gesloten of het onderwijs is opgeschort;
.
wanneer het bezoeken van de school verboden is;
.
wanneer de leerling bij wijze van tuchtmaatregel geschorst is;
.
wanneer de leerling wegens ziekte verhinderd is de school te bezoeken;
.
wanneer de leerling wegens het vervullen van religieuze verplichtingen verhinderd is de school
te bezoeken;
.
wanneer de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts
buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan;
.
wanneer de leerling door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school te
bezoeken.
Vakantieverlof
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden
wanneer de leerling tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van
het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur van de school eenmaal per
schooljaar de leerling vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de
enige gezinsvakantie in dat schooljaar (artikel 11 onder f van de leerplichtwet).
Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het
beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken.
De ouder moet kunnen aantonen dat hij/zij het merendeel van zijn inkomen slechts in de reguliere
schoolvakanties kan verdienen. Uit jurisprudentie is gebleken dat o.a. een originele verklaring van een
accountant dit kan aantonen.
Dit verlof is uitdrukkelijk niet bedoeld voor de oplossing van de roosterproblemen van de werkgever.
Aanvragen voor extra verlof wegens afwijkende vakantieplanning door de werkgever van de ouder ten
opzichte van de reguliere schoolvakanties valt niet onder artikel 11 onder f. Indien een ouder geen
vakantie krijgt in de reguliere schoolvakanties is dit een zaak van de werkgever en de ouder. Het kind
mag hierdoor geen onderwijs missen.
Verder dient met de volgende voorwaarden rekening te worden gehouden:
- in verband met een eventuele bezwaarprocedure (zie punt 6) moet de aanvraag ten minste acht
weken van tevoren bij de directeur van de school worden ingediend;
- de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
- de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
Indien de leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt en daarmee verlaat is in de terugreis,
is een doktersverklaring uit het vakantieland vereist. Hieruit dienen de duur, de aard en de ernst van
de ziekte te blijken.

Gewichtige omstandigheden (art. 11 onder G en art. 14 van de leerplichtwet)
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de
leerling liggen en waarmee een kennelijk onredelijke situatie kan worden voorkomen. Voor bepaalde
omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:
een verhuizing van het gezin (ten hoogste 1 dag)
e
het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3 graad (ten
hoogste 2 dagen)
e
ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 3 graad (altijd in overleg met de
directeur)
e
overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1 graad (ten hoogste 4 dagen), bloed- en
aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen), bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e
graad (1 dag)
viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig
(huwelijks)jubileum van ouders of grootouders (ten hoogste 1 dag)
.
voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, een en ander voor zover dat niet buiten de
lesuren kan geschieden;
.
bij bevalling van de moeder, voogdes;
.
bij calamiteiten, zoals brand (altijd in overleg met de directeur).

De volgende situaties zijn geen ‘andere 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
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere
gewichtige omstandigheden’ dient acht weken van tevoren of direct na het ontstaan van de situatie bij
de directeur van de school (tot en met 10 schooldagen) of de leerplichtambtenaar (meer dan 10
schooldagen) te worden ingediend.

