
2. Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties: 

 
Vakantieverlof 

Verlof buiten de officiële schoolvakantie (dus extra vakantieverlof op grond van artikel 

11, lid f) is slechts toegestaan wegens de specifieke aard van het beroep van één van de 

ouders/verzorgers. Een verzoek hiertoe dient minimaal twee maanden  voor het verlof 

(indien mogelijk) aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 

Dit vakantieverlof mag slechts eenmaal per schooljaar worden verleend, voor maximaal 

10 schooldagen en mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar 

(artikel 13a). 

 

Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen of minder (zie bijlage 3): 

Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden op grond 

van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet voor 10 schooldagen per 

schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen, na het ontstaan van de 

verhindering schriftelijk aan de directeur te worden voorgelegd. 

Een verzoek kan worden ingewilligd indien het extra verlof noodzakelijk is als gevolg van:

  

 voldoen aan wettelijke verplichtingen, één en ander voor zover dit 

niet buiten de lesuren kan gebeuren; 

 verhuizing voor ten hoogste 1 dag; 

 huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 dag of 

ten hoogste twee dagen; 

 ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, in 

overleg met de directeur; 

 overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten 

hoogste 4 dagen; 

 bevalling moeder /verzorgster/ voogdes voor 1 dag; 

 12 1/2,  25-, 40-, 50-, en 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van 

bloed- of aanverwanten voor 1 dag en voor zover dit buiten de 

woonplaats plaats vindt en indien nodig 2 dagen; 

 het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst- of 

levensovertuiging; voor Jehovagetuigen indien de plichten 

maatschappelijk aanvaard zijn; 

 andere dan de hierboven genoemde omstandigheden in zeer 

bijzondere gevallen (geen vakantieverlof); 

 leerlingen die nog niet de leeftijd van zes jaar hebben bereikt zijn 

voor ten hoogste 5 uren per week vrijgesteld van de verplichting de 

school te bezoeken. Van een beroep op deze vrijstelling moet wel 

mededeling worden gedaan aan de schooldirecteur. 

 

Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen: 

Een verzoek om extra verlof in gevolge van gewichtige omstandigheden op grond van 

artikel 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 bij de 

leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd. 

Verlof kan worden verleend indien de ouders een verklaring van een arts of 

maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen, waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk 

is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden. 

 

 

Opmerkingen: 

 de directeur van de school bepaalt naar eigen inzicht, conform de 

richtlijnen 1 t/m 9 of een bepaalde reden al dan niet geldig is; 

 de directeur van de school geeft de ouders/verzorgers de mogelijkheid om 

één vrije dag per schooljaar op te nemen; het is geen baaldag en ook geen 

recht van ouders/verzorgers; 



 als ouders/verzorgers niet akkoord gaan met het besluit van de directeur 

van de school of de leerplichtambtenaar kunnen zij beroep aantekenen 

volgens de Algemene Wet Bestuursrecht; 

 de directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim bij de 

leerplichtambtenaar te melden; tegen ouders/verzorgers die hun 

kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal 

worden opgemaakt. 

 


