Iedereen naar school
Leerplicht
Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Kinderen zijn volgens de wet leerplichtig vanaf de
eerste schooldag in de maand na hun vijfde verjaardag. Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs.
Dit recht is vastgelegd in de Leerplichtwet. Hieronder leest u welke afspraken, rechten en plichten er
gelden voor u, uw kind en de school.
Kan mijn kind vrij krijgen?
Voor bepaalde ‘gewichtige omstandigheden’ kunnen de kinderen verlof krijgen. Hieronder worden
situaties verstaan die buiten de wil of invloed van ouders en/of kind liggen. Over een verlofaanvraag voor
gewichtige omstandigheden tot en met tien dagen beslist de schooldirecteur, met inachtneming van de
leerplicht. Over een verlofaanvraag voor gewichtige omstandigheden van meer dan tien dagen beslist de
leerplichtambtenaar.
Voorbeelden van gewichtige omstandigheden:
• Een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden
• Verhuizing maximaal één dag
• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad. Binnen de woonplaats:
maximaal één dag. Buiten de woonplaats: maximaal twee dagen (indien noodzakelijk voor reis
en verblijf)
• Overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad: maximaal vier dagen
• Overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad: maximaal twee dagen
• Overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde graad: maximaal één dagen
• Een acute ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad. Tot en met
tien schooldagen beslist de directeur. Bij meer dan tien schooldagen beslist de
leerplichtenambtenaar
• 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 medische of sociale indicatie.
Bij een huwelijk, overlijden of een acute ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde
graad in het buitenland hanteert de regio Zuid- en Midden-Kennemerland eigen beleid. U krijgt maximaal
vijf dagen verlof wanneer het gaat om een omstandigheid in Europa en maximaal tien dagen verlof
wanneer het gaat om een omstandigheid buiten Europa. In beide gevallen geldt dat aantoonbaar moet
zijn dat deze dagen noodzakelijk zijn voor reis en verblijf.
Wie is welke graad? (ten opzichte van het kind)
1e graad> ouders
2e graad> zus/broer, grootouder
3e graad> oom/tante, neef/nicht (kinderen van oom of tante), overgrootouders
4e graad> oudoom/oudtante, neef/nicht (kinderen van oom of tante),
achterneef/achternicht, betovergrootouder
Voorbeelden van situaties waarin u geen extra vrije dag(en) kunt krijgen:
• een familiebezoek in het buitenland;
• een vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding;
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gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd;
eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte;
Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn;
vakantie spreiding
samen reizen;
een verlofperiode van ouders, gebruikmaking van een levensloopregeling.

Wat zegt de wet over religieuze verplichtingen?
Als u verlof nodig hebt om te voldoen aan religieuze verplichtingen moet u dit uiterlijk twee dagen van
tevoren te melden aan de directeur van de school. De richtlijn voor de viering van niet-christelijke
feestdagen is één vrije dag per feest.
Kan ik buiten de schoolvakanties op vakantie gaan?
Verlof voor extra vakantie is vrijwel niet mogelijk. Dit kan alleen wanneer het door de specifieke aard van
het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om tijdens een reguliere schoolvakantie een
gezinsvakantie van twee weken te hebben.
Bij seizoensgebonden arbeid kan hier sprake van zijn. Dit is arbeid die alleen verricht kan worden in een
bepaalde periode van het jaar (bijvoorbeeld een strandtenthouder die alleen gedurende de
zomermaanden zijn strandtent in bedrijf heeft).
Er kan geen verlof worden toegekend vanwege organisatorische problemen in een bedrijf van één van de
ouders. Er mag dan ook geen verlof worden verleend louter op grond van een werkgeversverklaring. Als
toch verlof in de schoolvakanties moet worden opgenomen, moet aangetoond worden dat er sprake is
van onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen. Voor vliegend personeel is een apart beleid
ontwikkeld. Als u hier vragen over hebt kunt u contact opnemen met de directeur van de school of met
één van de leerplichtambtenaren van het Leerplein.
De schooldirecteur kan eens per schooljaar voor ten hoogste tien schooldagen toestemming geven voor
extra vakantie. Een aanvraag hiervoor moeten de ouders acht weken van tevoren indienen bij de
directeur. Bij het beoordelen van de aanvraag moet de directeur zich houden aan de regels van de
leerplichtwet. Zo mogen de extra verlofdagen niet aansluitend aan de zomervakantie zijn. Als de directeur
eenmaal vakantieverlof heeft toegekend, dan vervalt automatisch het recht op een tweede
vakantieverlofaanvraag. Een veel voorkomende denkfout is dat een leerling recht heeft op tien
snipperdagen, hetgeen beslist niet waar is.
De leerplichtambtenaren controleren steekproefsgewijs op het ongeoorloofd verzuim rond de vakanties,
het zogenaamde 'luxe verzuim'.
Overmachtsituaties
In geval van te late terugkeer van vakantie als gevolg van overmachtsituaties (autopech, ziekte, etc.)
dienen ouders mogelijke bewijsstukken te bewaren. Zo dient bij ziekte waardoor niet gereisd kan worden
een originele en ondertekende artsenverklaring overlegd te worden. Wanneer vluchten vervallen of
gewijzigd worden, dienen de oorspronkelijke tickets altijd bewaard te blijven als bewijsstuk. Op deze
manier kunt u aantonen dat er daadwerkelijk sprake was van overmacht.
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Hoe kan ik een vrije dag aanvragen en wie beslist?
Een aanvraag voor één of meer vrije dagen heet een ‘aanvraag extra verlof'. Een aanvraag moet
schriftelijk worden ingediend bij de directeur van de school. De formulieren hiervoor kunt u via de school
krijgen. Over een verlofaanvraag van tien schooldagen of minder beslist de directeur. Over een
verlofaanvraag van meer dan tien schooldagen beslist de leerplichtambtenaar. Verlofaanvragen worden
altijd individueel beoordeeld.
Wat zijn de gevolgen van ongeoorloofd verzuim?
De leerplichtambtenaar onderzoekt na een melding van ongeoorloofd verzuim eerst wat er aan de hand is
en maakt afspraken zodat het verzuim stopt. Jongeren vanaf twaalf jaar worden, naast hun ouders, zelf
aangesproken op hun verzuimgedrag. Vanaf deze leeftijd zijn zij ook zelf verantwoordelijk voor hun
schoolbezoek.
Als ouder(s) en/of leerling geen gehoor geven aan de waarschuwing of aanwijzingen van de school en de
leerplichtambtenaar, kan de leerling worden doorverwezen naar HALT of kan een proces-verbaal worden
opgemaakt. Na een proces-verbaal beoordeelt justitie wat de beste maatregel is. Dan kan bijvoorbeeld
een boete, taakstraf of een leerstraf zijn. Het doel van de maatregel is altijd om de leerling weer terug
naar school te laten gaan.
Verdere informatie kunt u vinden op de websites:
www.leerplein-mzk.nl
www.schoolvakanties.nl
www.rijksoverheid.nl/themas/onderwijs-en-wetenschap
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