Richtlijn verlof buiten de schoolvakanties
1. Vakantieverlof.
Een verzoek om vakantieverlof op grond van art. 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 2
maanden tevoren bij de directeur van de school te worden ingediend. Verlof is slechts mogelijk
indien:
 Door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts mogelijk is buiten
de schoolvakanties op vakantie te gaan.


Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat verlof binnen de officiële
schoolvakantie niet mogelijk is. Het moet aannemelijk gemaakt worden dat het voor het
gezin feitelijk onmogelijk is om in vakantieperiode op vakantie te gaan.



Vakantieverlof mag:
- Eén maal per schooljaar worden verleend.
- Niet langer duren dan 10 schooldagen.
- Niet plaats vinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

2. Gewichtige omstandigheden maximaal 10 schooldagen per schooljaar.
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde art.
14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of
binnen 2 dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden
voorgelegd.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
 Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden: maximaal 10 dagen;
 Voor verhuizing maximaal 1 schooldag;
 Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m de 3e graad: in
Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1
dag. In het buitenland maximaal 5 schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart (indien
twijfelachtig kopie trouwakte);
 Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot
en met de 3e graad: maximaal 10 dagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte
uit blijkt;
 Bij overlijden van bloed- of aanverwanten: - 1e graad maximaal 5 dagen; - 2e graad maximaal
2 dagen; - 3e en 4e graad maximaal 1 dag. - In het buitenland 1e t/m 4e graad maximaal 5
schooldagen. Soort bewijs: rouwkaart of akte van overlijden.
 Bij 25-, 40-, en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60 jarig
huwelijksjubileum van ouders/verzorgers of grootouders maximaal 1 dag;
 Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen
vakantieverlof, maximaal 10 dagen.
3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar.
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van art. 14, lid 3 van
de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 1 maand
tevoren via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente te
worden voorgelegd. Waarschuwing: De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar melding te
doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders, die hun kind(eren) zonder toestemming van
de directeur van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de
leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht
worden aan:
• een verhuizing van het gezin
• het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten
• ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met
de directeur en/of de leerplichtambtenaar)
• overlijden van bloed- of aanverwanten
• viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig
(huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten

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 (bijvoorbeeld 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 zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij
voorkeur minimaal acht weken van tevoren).

