
Vrijstelling en verlof afspraken  

Verlof leerlingen 

Toestemming voor extra verlof, tot en met 10 schooldagen, moet schriftelijk worden 

aangevraagd bij de directie. Op onze website kunt u een verlofformulier vinden. U kunt ook 

een verlofformulier ophalen bij onze conciërge. 

Ook al zijn 4-jarigen nog niet leerplichtig, toch vragen wij u ook voor deze leerlingen een 

formulier ‘aanvraag verlof’ in te vullen. U vult het verlofformulier in en geeft dit aan de 

directie. 

De leerplichtige leeftijd is vijf jaar. Dat betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet 

ongeoorloofd thuis mag houden. In dit geval zult u dus verlof moeten aanvragen. De 

hoofdregel is: schoolvakanties mogen niet worden verlengd. Redenen als verkeersdrukte, 

uitnodiging van familie of vrienden, geen boekingsmogelijkheden, goedkopere tarieven 

gelden niet als argument. Bij overtreding zullen wij in alle gevallen bij leerplicht melding doen 

van ‘vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim’.  

 

Gewichtige omstandigheden 

Extra verlof bij gewichtige omstandigheden valt uiteen in 2 categorieën: 

1. 10 dagen per jaar of minder; 

2. meer dan 10 schooldagen; 

Het belangrijkste verschil is, dat in het 1e geval de directeur beslist over het al dan niet 

toekennen van het verlof in overleg met de leerplichtambtenaar, en in het 2e geval de 

leerplichtambtenaar. 

Verlof voor 10 schooldagen of minder kan in het geval van: 

- Verhuizing: maximaal 1 dag; 

- Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de 

woonplaats: maximaal 1 dag, buiten de woonplaats maximaal 2 dagen; 

- 12 ½ -, 25-, 40-, 50- en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 

1 dag; 

- 25-, 40- en 50 jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders: maximaal 1 dag; 

- Ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: 

periode in overleg met de directeur; 

- Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maximaal 4 dagen; 

- Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen; 

- Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 

dag;  

- Eén of beide ouders hebben een bedrijf of beroep waardoor vakantie tijdens de 

reguliere vakantieperiode niet mogelijk is. Het gaat hierbij om de enige 

gezinsvakantie in het jaar. Hierbij zal een verklaring overlegd moeten worden. 

Voorwaarden vakantieverlof  

Dergelijk verlof mag slechts éénmaal per schooljaar worden verleend voor maximaal 10 

schooldagen. De periode mag niet vallen in de eerste twee lesweken van het nieuwe 

schooljaar. 

 

Meer informatie kunt u lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-

regelingen/productbeschrijvingen/vrijstelling-leerplicht 
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