VERLOFREGELING voor de scholen van
DE VEENPLAS
VERLOF
In toenemende mate worden de directies van de scholen van De Veenplas benaderd door
ouders/verzorgers van leerplichtige leerlingen met de vraag of en zo ja welke wijze extra
verlof kan worden verkregen buiten de normale schoolvakanties of extra verlof wegens
gewichtige omstandigheden. De spelregels voor het verkrijgen van toestemming worden
hieronder op een rijtje gezet.
Schooljaar
Het schooljaar loopt, volgens de wet, van 1 augustus tot en met 31 juli van het jaar daarop.
Tijdens dit schooljaar-52 weken- hebben de leerlingen 12 weken vakantie, o.a. een herfst-,
een kerst-, voorjaars- rond 30 april en de zomervakantie.
Het zou dan mooi zijn indien ouders met hun kinderen in een van deze periodes op vakantie
zouden kunnen gaan.
Extra schoolverlof
Elke school maakt aan het begin van het schooljaar, meestal in de schoolkrant of
informatieboekje, de vakantieperiodes bekend.
In een vroegtijdig stadium is dus bekend, wanneer de vakanties vallen. Ouders/verzorgers
kunnen hier bij het boeken van de vakantie rekening mee houden. Soms is het echter niet
mogelijk om tijdens één van de reguliere vakanties op vakantie te gaan.
Extra vakantieverlof kan:
• Eenmaal per schooljaar worden verleend;
• Niet langer duren dan 10 schooldagen;
• Niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar
En dan alleen:
- wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers
het slechts mogelijk is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan
- Indien deze aanvraag vergezeld gaat van een verklaring van de werkgever waaruit
blijkt dat geen verlof in de vastgestelde officiële schoolvakantie mogelijk is. Het moet
echter ook om de enige vakantie in dat schooljaar gaan.
- Als de ouders/verzorgers zelfstandig een beroep uitoefenen, moeten zij zelf
aannemelijk maken dat het extra vakantieverlof noodzakelijk is.
Formulieren voor verlofaanvragen en de vakantieroosters kunt u op de school of bij de
leerplichtambtenaar van de gemeente aanvragen. Als u kinderen op verschillende scholen
heeft dient u voor elk kind op elke school een formulier in te leveren. Een verzoek om extra
vakantieverlof op grond van de leerplichtwet 1966 dient bij de gemeente minimaal zes weken
van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
De leerplichtambtenaar van de gemeente beslist op verzoek van de ouders/verzorgers, in
overleg met de directeur van de school.
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Het verlenen van een extra vakantieverlof voor meer dan 10 schooldagen is niet mogelijk.
Bovendien zijn er géén andere mogelijkheden om extra vakantieverlof te verkrijgen. Zo is het
bijvoorbeeld niet mogelijk een paar dagen eerder dan de aanvang van de Kerstvakantie naar
een wintersportbestemming te vertrekken of een ruimere vakantieperiode op te nemen voor
een familiebezoek in het buitenland.
Als de leerling 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 te stellen. U dient dan na terugkomst een doktersverklaring te overleggen waaruit het
tijdstip en de aard van de ziekte blijkt.
Naast extra vakantieverlof zijn er nog de ”gewichtige omstandigheden”
Gewichtige omstandigheden
Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan verlof gevraagd worden op grond van artikel
14, lid 1, van de leerplichtwet 1969. Hieronder een overzicht van de gewichtige
omstandigheden waarvoor in ieder geval aanspraak op extra verlof bestaat.
Verlof in geval van gewichtige omstandigheden.
a)
Voor het voldoen van een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren
kan geschieden.
b)
Voor verhuizing, één dag.
c)
Voor het bijwonen van een huwelijk van bloed-of aanverwanten tot en met de 3e
graad. Twee dagen indien dit huwelijk buiten de woonplaats wordt gesloten en één
dag indien dit in eigen woonplaats geschiedt.
d)
Bij ernstige ziekte van ouders/verzorgers, bloed of aanverwanten tot en met de 3e
graad, waarbij de duur in overleg met de directeur wordt vastgesteld.
e)
Bij overlijden van bloed-of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van
bloed-en aanverwanten in de 3e of 4e graad voor één dag
f)
Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig
huwelijksjubileum tot en met de 3e graad voor één dag.
Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen kan ook extra verlof
worden toegekend, maar geen vakantieverlof anders dan hiervoor omschreven.
Beslissing
Het is de bevoegdheid van de directeur van de school om een beslissing te nemen over het al
dan niet toekennen van extra vakantieverlof, of verlof wegens gewichtige omstandigheden.
Zodra echter voor meer dan 10 dagen verlof wordt gevraagd mag de directeur niet meer
beslissen. Dat geldt ook als bijvoorbeeld al één maal vier dagen verlof is verleend in één
schooljaar.
De aanvraag wordt dan doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente. Alle
aanvragen die niet onder één van de hiervoor genoemde redenen (extra vakantieverlof of
gewichtige omstandigheden) vallen, worden altijd doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar
van de gemeente. Die beslist dan. Deze beslissing wordt schriftelijk aan ouders/verzorgers
meegedeeld. Om de juiste beslissing te kunnen nemen moeten ouders/verzorgers, tenzij dat
niet mogelijk is, de aanvraag altijd zes weken van tevoren voorzien van evt. bewijzen, bij de
directeur van de school indienen, ook als meer dan 10 dagen verlof wordt gevraagd. Als van
het laatste spraken is, zendt de directeur de aanvraag (met zijn advies) door aan de
leerplichtambtenaar van de gemeente.
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Bezwaar en beroep.
Als de ouders/verzorgers het met de beslissing van de directeur of de leerplichtambtenaar van
de gemeente niet eens is kunnen zij een bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school
of indien de leerplichtambtenaar heeft beslist, bij het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente. Het verzoek wordt dan opnieuw overwogen. Het bezwaarschrift moet
ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:
- Naam en adres van belanghebbende
- Datum van verzending
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht
- De gronden van het bezwaar
- Een volmacht, 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 zes weken schriftelijk beroep aangetekend worden 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, om een
schorsing van het besluit of het treffen van een voorlopige voorziening te verzoeken.
Tenslotte
De directeur van een school is wettelijk verplicht om de leerplichtambtenaar in kennis te
stellen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders die hun leerplichtige kinderen
zonder toestemming van school houden kan een proces-verbaal worden opgemaakt. Dit
proces-verbaal kan dan tot strafvervolging door de officier van justitie leiden. De maximale
boete voor een overtreding van de leerplichtwet bedraagt momenteel ƒ 5.000-.
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