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1. Verlof in verband met vakantie
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal acht weken
van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school te worden ingediend. De directeur beslist over het
verzoek.





De Leerplichtwet geeft aan dat verlof wegens vakantie slechts wordt verleend indien:
wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de
schoolvakanties op vakantie te gaan en
een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de vastgestelde
schoolvakanties mogelijk is.
het de enige vakantie van de ouder(s)/verzorger(s) en het kind/de kinderen gezamenlijk in dat schooljaar
betreft.
Indien bovenstaande aan de orde is mag vakantieverlof worden verleend, maar het vakantieverlof mag
 maar één maal per schooljaar worden verleend
 niet langer duren dan tien schooldagen. De wetgever heeft als standpunt dat een gezin in ieder
schooljaar recht heeft op een gezamenlijke vakantie van twee weken
 niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar

2. Verlof in verband met andere gewichtige omstandigheden
De Leerplichtweg staat ook verlof wegens ‘gewichtige’ omstandigheden toe. Bepalend toetsingscriterium voor
'gewichtige omstandigheden' is met name of de omstandigheden buiten de wil om van de leerplichtige of
zijn/haar ouders zijn gelegen, b.v. medische redenen.
a. Bij verzuim van tien schooldagen per schooljaar of minder beslist de directeur van de school
Een verzoek of meerdere verzoeken om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor (in
totaal) tien schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van
de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Deze beslist over het verzoek.
1
Daarbij gelden voor bepaalde gebeurtenissen maximale termijnen . Bij de gebeurtenissen die hier buiten vallen
beslist de directeur.
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Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag;

Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: geen maximale termijn;
Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad;
in Nederland maximaal 1-2 schooldagen (binnen de regio 1 dag, buiten de regio 2 dagen)
in het buitenland maximaal 5 schooldagen;









Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: geen maximale termijn;
Bij overlijden van bloed- of aanverwant;
in de 1e graad maximaal 5 schooldagen
in de 2e graad maximaal 2 schooldagen
in de 3e en 4e graad maximaal 1 schooldag
in het buitenland: 1e tot en met 4e graad maximaal 5 schooldagen;
Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 1/2, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders;
maximaal 1 schooldag;
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b. Bij verzuim van meer dan tien schooldagen per schooljaar beslist de leerplichtambtenaar
Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen
per schooljaar dient minimaal zes weken van tevoren, schriftelijk via de directeur van de school, aan de
leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te worden voorgelegd. De leerplichtambtenaar
beslist over het verzoek (op grond van art. 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969).
Verlof wegens gewichtige omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verleend indien:
De ouders van de leerling een verklaring van een arts, een maatschappelijk werk(st)er, etc. kunnen overleggen
waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale omstandigheden van (één van) de
gezinsleden.

3. Verlof in verband met religieuze feestdag
Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of
levensovertuiging. Als de leerling gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, moeten de ouders dit
minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk melden bij de directeur van de school.
Een leerling krijgt geen verlof voor carnaval, omdat dit, ondanks de religieuze oorsprong geen religieus feest is.
Carnaval duurt van vrijdag- tot dinsdagavond en binnen deze periode zijn er voldoende mogelijkheden om na
schooltijd iets voor schoolkinderen te organiseren.

4. Verlof wegens behandeling van het kind onder schooltijd
Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen twee typen behandelingen:

a. Behandelingen van onderwijskundige aard.
Bijvoorbeeld: Remedial Teaching door een externe aanbieder. De behandeling moet dan worden gezien als
lestijd. Dit kan alleen als de behandeling onder verantwoordelijkheid van de school plaats vindt en voor ieder
kind die dit nodig heeft beschikbaar is. Het moet dus gaan om een gratis of door de school of andere instantie
vergoede behandeling, welke kwalitatief onder controle van de school valt. Bovendien vindt het eventuele
vervoer naar de behandellocatie onder verantwoordelijkheid van de school plaats en dient de school dit zelf te
verzorgen als ouders hier geen kans toe zien.
Gezien bovenstaande geldt voor scholen van De Groeiling dat nieuw te starten behandelingen van
onderwijskundige aard die door de ouders worden bekostigd niet onder schooltijd mogen plaats vinden.
Ook kindertherapie welke wordt verzorgd door de eigen kindertherapeute van De Groeiling valt onder
‘behandeling van onderwijskundige aard’. Aan deze behandeling zijn voor de ouders geen kosten verbonden en
de behandeling valt onder de controle van het bestuur c.q. De GroeiAcademie. Deze behandeling mag dus wel
onder schooltijd op de school worden uitgevoerd. Ook behandeling elders is onder schooltijd toegestaan, mits
de school het kind haalt/brengt indien de ouders/verzorgers daartoe niet in de gelegenheid zijn.

b. Behandelingen, van niet- onderwijskundige aard
Voor dit type behandelingen geldt dat een verklaring van een arts, psycholoog, maatschappelijk werker etc.
aanwezig is.
Ook dyslexie behandeling en logopedie vallen hieronder!
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Deze niet –onderwijskundige behandelingen vallen onder de vrijstelling van onderwijs wegens ‘gewichtige
omstandigheden’.
Behandelingen betreffen veelal niet een hele dag. Richtlijn in deze is dat tot maximaal 40 behandelingen per
schooljaar (bv 1x per week) de directeur mag beslissen . Bij meerdere behandelingen per week dient de
leerplichtambtenaar toestemming te geven.

c. Behandelingen van niet-onderwijskundige aard wel of niet op school?
Behandelingen van niet-onderwijskundige aard gelden niet als lestijd en vallen niet onder de
verantwoordelijkheid van de school. Zij kunnen dus ook buiten het schoolgebouw plaats vinden.
Waar mogelijk willen we dit binnen De Groeiling echter zoveel mogelijk beperken. Door behandeling onder
schooltijd buiten de school komt de leertijd immers extra onder druk te staan en zal afstemming met de school
minder goed kunnen plaats vinden.
De school is niet verplicht vrij te geven voor behandeling onder schooltijd. Zij kan dan ook aan het verlenen
van dit type verlof voorwaarden verbinden.
Binnen De Groeiling gelden de volgende regels:






t.a.v. behandelingen van medische aard wordt in principe vrij gegeven mits de ouders/verzorgers
kunnen aantonen dat het niet mogelijk is een (gedeelte van ) de behandeling buiten schooltijd te laten
plaats vinden. Tussen ouders en school vindt overleg plaats over de meest geschikte momenten
waarop de behandeling plaats vindt.
Dyslexiebehandelingen onder schooltijd vinden in principe plaats op de eigen school of ,als dat niet
lukt, op een school in de buurt. Dit heeft gevolgen voor de keuze van de aanbieder: wanneer ouders
de behandeling onder schooltijd willen laten plaatsvinden zullen zij een behandelaar moeten kiezen
die de behandeling op school of, wanneer dat niet mogelijk is, een school in de buurt wil uitvoeren.
2
De school kan daartoe afspraken maken met een aanbieder en de ouders vragen deze aanbieder te
kiezen.
Bij behandeling op een buurtschool zijn de ouders verantwoordelijk voor het vervoer.
Voor dyslexiebehandeling onder schooltijd die niet op de school of een buurtschool plaats vindt wordt
in principe geen verlof verleend.
Logopediebehandelingen vinden bij voorkeur buiten schooltijd plaats. Is dat niet mogelijk, dan vindt
de behandeling bij voorkeur binnen de eigen school of een buurtschool plaats. Bij behandeling op de
buurtschool moeten de ouders het vervoer regelen.
Mocht bovenstaande niet mogelijk zijn dat wordt in overleg met de ouders besproken op welk
moment de behandeling het minste inbreuk doet op de leerontwikkeling van het kind.
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Onderwijs Advies biedt de mogelijkheid van behandeling onder schooltijd bij een minimum aantal kinderen per dag/dagdeel, mits er een
rustige ruimte op de school beschikbaar is en een afsluitbare kast voor de leerlingdossiers.
Driestar-Educatief biedt eveneens de mogelijkheid van behandeling onder schooltijd. Voorwaarde: rustige ruimte, samenwerking school en
ouders, geen dossierkast nodig. B.v.k. 4 te behandelen kinderen per dagdeel. Bij minder leerlingen in overleg
Leestalent (voorheen 12learn)biedt de behandeling altijd op school aan.
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Reden verlof
Vakantie

Gewichtige
omstandigheden
(verhuizing, huwelijk,
etc)

Behandeling nietonderwijskundige
aard . Bijvoorbeeld
Dyslexiebehandeling,
Logopedie

Behandeling
onderwijskundige
aard (onder
schooltijd)

5.

Duur van het
verlof
Max. 10
schooldagen

Verlof verleend
door
Directeur

Max. 10
schooldagen

Directeur

Meer dan 10
schooldagen

Leerplichtambtenaar

Max. 40
behandelingen

Directeur

Meer dan 40
behandelingen

Leerplichtambtenaar

Voorwaarde voor het
verkrijgen van het verlof
Specifieke aard beroep
een van de ouders +
werkgeversverklaring
+ enige vakantie van het
gezin

Wel/niet toestaan
Als aan de voorwaarden
wordt voldaan

Als aan de voorwaarden
wordt voldaan

Directeur

Verklaring arts,
maatschappelijk werker,
etc.
Verklaring arts,
maatschappelijk werker,
etc.

Verklaring arts,
maatschappelijk werker,
etc.
Beschikbaarheid voor
alle kinderen die deze
behandeling nodig
hebben (gratis of
vergoed door bepaalde
organisatie)

Medische behandeling:
Toegestaan mits niet na
schooltijd mogelijk
Dyslexiebehandeling:
Alleen toegestaan op de
(buurt)school
Logopedie: b.v.k. buiten
schooltijd; is dat niet
mogelijk dan b.v.k. op de
(buurt)school

Niet toestaan indien
betaald door de ouders

Berichtgeving in de schoolgids

Het is van belang bovenstaande uitgangspunten op te nemen in de schoolgids. Een voorbeeldtekst is
te vinden in de bijlage.
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Bijlage I: tekst voor de schoolgids
AANVRAGEN VAN VERLOF
Kinderen van 5 jaar en ouder vallen onder de Leerplichtwet en zijn daarom verplicht naar school te
gaan. Er kunnen zich echter bijzondere omstandigheden voordoen die maken dat u vrij wilt vragen
voor uw kind.





a.
Vrij in verband met vakantie
Een schriftelijk verzoek om vakantieverlof moet minimaal acht weken van tevoren bij de directeur van de
school te worden ingediend. De directeur beslist over het verzoek.
De Leerplichtwet geeft aan dat verlof wegens vakantie slechts wordt verleend indien:
wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de
schoolvakanties op vakantie te gaan en
een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de vastgestelde
schoolvakanties mogelijk is.
het de enige vakantie van de ouder(s)/verzorger(s) en het kind/de kinderen gezamenlijk in dat schooljaar
betreft.
Er kan maar eenmaal per jaar vakantieverlof worden verleend en nooit langer dan tien schooldagen. De eerste
twee lesweken van het schooljaar wordt nooit vakantieverlof verleend.

b.
Vrij in verband met andere, bijzondere omstandigheden
Denk hierbij aan een verhuizing, een familiefeest, etc. Een schriftelijk verzoek hiertoe dient vooraf
aan de directeur te worden voorgelegd. Daarbij gelden voor bepaalde gebeurtenissen maximale
termijnen.
Een verzoek om meer dan 10 dagen te mogen verzuimen moet minimaal 6 weken van te voren
schriftelijk worden ingediend bij de directeur. Deze zal vervolgens het verzoek aan de
leerplichtambtenaar voorleggen.
c.
Vrij in verband met een religieuze feestdag.
Ouders/verzorgers moeten een verzoek hiertoe minimaal 2 dagen van te voeren schriftelijk indienen
bij de directeur.
d.
Vrij in verband met een behandeling van uw kind.
Bij medische behandelingen (waaronder ook logopedie) verdient het de voorkeur dat deze buiten
schooltijd plaats vindt. Het kind mist dan zo min mogelijk lestijd. Blijkt dit niet mogelijk dat kunt u
hiervoor vrij vragen bij de directeur. Bij logopedische behandeling onder schooltijd heeft het sterk
onze voorkeur dat deze op onze school of op een school in de buurt plaats vindt.
Bij dyslexiebehandeling onder schooltijd geeft de school alleen vrij als deze op de school plaats vindt
of, als dat niet mogelijk is, eventueel in een school in de buurt. Wij kunnen u helpen bij het vinden
van een aanbieder die behandeling op school of eventueel in een school in de buurt kan aanbieden.
Mocht de behandeling in een buurtschool plaats vinden dan bent u zelf verantwoordelijk voor het
halen en brengen van uw kind.
7

Sommige ouders kiezen ervoor hun kind extra lessen aan te bieden (‘remedial teaching’). De regels
van de Inspectie van het Onderwijs maken dat wij dit onder schooltijd niet toe kunnen laten en uw
kind hiervoor dus geen vrij kunnen geven.
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