Richtlijnen vrijstelling schoolbezoek
(artikel 11f en 11g van de Leerplichtwet 1969)
Formulieren voor verlofaanvragen en de vakantieroosters kunt u op de school of bij de leerplichtambtenaar
van uw woongemeente aanvragen. Denk daarbij aan de jaarlijks veranderende vakantiespreiding in ons
land. Als u kinderen op verschillende scholen heeft, dient u voor elk kind op elke school een formulier in te
leveren.

extra vakantieverlof
Op vakantie gaan is alleen toegestaan in de op de school van uw kind(eren) geldende
schoolvakanties. Er is één uitzondering, zie hieronder:
Een verzoek om extra vakantieverlof op grond van artikel 11f van de Leerplichtwet 1969 dient in onze
gemeente minimaal zes weken van te voren aan de directeur van de school te worden voorgelegd en kan
alleen worden gehonoreerd:
•
wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders het onmogelijk is om
een gezinsvakantie (van maximaal 10 dagen) binnen een van de schoolvakanties te hebben. Met
specifieke aard van het beroep wordt gedoeld op seizoensgebonden werk, dat vertrek in de
vakantieperiodes onmogelijk maakt. Het gaat dus niet om problemen met afstemming met collega’s
etc.
•
als deze aanvraag vergezeld gaat van een verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat verlof in
geen van de vastgestelde officiële schoolvakanties mogelijk is;
•
als de ouders zelfstandig een beroep uitoefenen, moeten zij zelf aannemelijk maken dat het extra
vakantieverlof noodzakelijk is.
het
•
•
•

hierboven bedoelde vakantieverlof mag:
éénmaal per schooljaar worden verleend;
niet langer duren dan 10 schooldagen;
niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.

In de praktijk komt deze vorm van verlof bijna nooit voor, omdat het nauwelijks voorkomt dat ouders
noch in de zomer-, noch in de kerst-, noch in de meivakantie (dit zijn de vakanties die meestal 2 weken of
langer duren) in de gelegenheid zijn om een gezinsvakantie van twee weken te plannen vanwege
seizoensgebonden werk.
De directeur van de school beslist op uw verzoek, eventueel in overleg met de leerplichtambtenaar van
uw gemeente.
Het verlenen van extra vakantieverlof voor meer dan 10 schooldagen is niet mogelijk. Bovendien
zijn er géén andere mogelijkheden om extra vakantieverlof te krijgen. Zo is het bijvoorbeeld niet
mogelijk een (paar) dag(en) eerder dan de aanvang van de kerst- of voorjaarsvakantie naar een
wintersportbestemming te vertrekken of een ruimere vakantie op te nemen voor een familiebezoek
in het buitenland.
Als de leerling en/of (één van) de ouder(s) tijdens het (extra) vakantieverlof ziek wordt en daardoor niet in
staat is op tijd terug te zijn, dan dient u de schooldirectie daarvan onmiddellijk, of zo snel mogelijk, in
kennis stellen. U dient dan na terugkomst een doktersverklaring te overleggen waaruit het tijdstip en de
aard van de ziekte blijkt.
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verlof in het geval van gewichtige omstandigheden
Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan verlof worden gevraagd op grond van artikel 11g van de
Leerplichtwet 1969. Hieronder een overzicht van gewichtige omstandigheden waarvoor aanspraak op extra
verlof kan worden gemaakt:
•
voor het voldoen van een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
•
voor verhuizing: 1 dag;
•
voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad:
2 dagen indien dit huwelijk buiten de woonplaats wordt gesloten en 1 dag indien dit in de eigen
woonplaats geschiedt;
•
viering van een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig
huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal één dag;
•
bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad, waarbij de duur in overleg met
de directeur wordt vastgesteld;
•
bij het overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad: voor ten hoogste 4 dagen;
van bloed- en aanverwanten in de 2e graad: voor ten hoogste 2 dagen;
van bloed- en aanverwanten in de 3e en 4e graad: voor ten hoogste 1 dag.
Voor andere -naar het oordeel van de directeur- belangrijke redenen kan ook extra verlof worden
toegekend, maar geen vakantieverlof anders dan hiervoor (onder 'extra vakantieverlof') omschreven!

beslissing
Het is de bevoegdheid van de directeur van de school om een beslissing te nemen over het al dan niet
toekennen van verlof wegens gewichtige omstandigheden. Zodra echter voor meer dan 10 dagen verlof
wordt aangevraagd, mag de directeur niet meer beslissen. Dat geldt dus ook als bijvoorbeeld al één maal 6
dagen en één maal 4 dagen verlof is verleend per schooljaar. Uw aanvraag wordt dan doorgestuurd naar de
leerplichtambtenaar van uw woongemeente, die beslist dan. De beslissing dient schriftelijk aan u
meegedeeld te worden. Om een juiste beslissing te nemen dient u, tenzij dat niet mogelijk is, uw aanvraag
altijd 6 weken van te voren bij de directeur van de school in te dienen, ook als meer dan 10 dagen verlof
wordt gevraagd. Als van het laatste sprake is, zendt de directeur de aanvraag (met zijn advies) door aan de
leerplichtambtenaar van de gemeente.

bezwaar en beroep
Als u het met de genomen beslissing van de directeur of de leerplichtambtenaar niet eens bent, kunt u een
bezwaarschrift indienen bij het bestuur van de school of de betreffende leerplichtambtenaar. In dat geval
wordt uw verzoek opnieuw overwogen en wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht van het genomen
besluit. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:
•
naam en adres van de belanghebbende;
•
datum van verzending;
•
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
•
de gronden van het bezwaar;
•
een volmacht, als het als het bezwaar niet door de belanghebbende maar, namens hem, door een
ander wordt ingediend.
Tegen de beslissing volgend op het bezwaarschrift kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen
6 weken schriftelijk beroep worden aangetekend bij de:
Arrondissementsrechtbank
Sector bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
Bovendien bestaat de mogelijkheid om in samenhang met de indiening van een beroepsschrift, de President
van de Arrondissementsrechtbank, Sector bestuursrecht, te verzoeken om een schorsing van het besluit of
het treffen van een voorziening.

tenslotte
De directeur van een school is wettelijk verplicht om de leerplichtambtenaar in kennis te stellen van
ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen ouders die hun leerplichtige kinderen zonder toestemming van school
houden, kan een proces-verbaal worden opgemaakt. Dit proces-verbaal kan leiden tot strafvervolging door
de Officier van Justitie.
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