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Leerplicht en verlof
In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt
gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen
is er echter een uitzondering op de regel mogelijk.
Hieronder willen we u door het beantwoorden van een aantal vragen zoveel mogelijk
informeren:
Wanneer begint de leerplicht?
Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde al een
tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden ze spelenderwijs
voorbereid op de basisschool. Kinderen zijn volgens de wet leerplichtig vanaf de eerste
schooldag in de maand na hun vijfde verjaardag. Dus als uw kind op 10 oktober vijf jaar
wordt, moet hij of zij in datzelfde jaar vanaf de eerste schooldag in november naar school.
Vanaf dat moment is uw kind volledig leerplichtig. De volledige leerplicht eindigt aan het
eind van het schooljaar waarin uw kind zestien jaar wordt.
Kan mijn leerplichtige kind een extra vrije dag krijgen?
Dat kan in sommige gevallen. Bijvoorbeeld in het geval van een verhuizing







wettelijke verplichtingen zoals een afspraak bij de kinderrechter of een oproep van
de leerplichtambtenaar
verplichtingen die voortkomen uit een geloofsovertuiging
ee hu elijk e ieri g a ee
⁄ , 5-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van
naaste familieleden
viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van de (groot-)ouders
ernstige ziekte of overlijden van naaste familieleden
zoge oe de a dere ge ichtige o sta dighede . Dit zij o sta dighede die, of
onverwachts zijn, of buiten de wil van de ouders zijn gelegen.

Voorbeelden van situaties waarin uw kind geen extra vrije dag(en) kan krijgen







een familiebezoek in het buitenland
een vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding
gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd
eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte
verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn
vakantiespreiding



samen reizen

Hoe kan ik een vrije dag aanvragen voor mijn leerplichtige kind 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. Gaat het om meer dan tien schooldagen, dan beslist de leerplichtambtenaar.
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Als u het niet eens bent met de
beslissing kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij de instantie die het
besluit heeft genomen, dus bij de school of bij leerplicht. Blijft u het oneens, dan kan er op
grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift worden ingediend bij de
Arrondissementsrechtbank.
Kan ik met mijn leerplichtige kinderen buiten de schoolvakanties op vakantie gaan?
Dit mag niet. Eerder op vakantie gaan of later terugkomen is een vorm van spijbelen. De
school stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. Op ongeoorloofd verzuim rond
vakanties, zogenaamd luxeverzuim, wordt streng toezicht gehouden. Als u er niets aan kunt
doen dat uw kind buiten de
schoolvakantie afwezig is, moet u dit kunnen bewijzen. De leerplichtambtenaar controleert
dit. Kunt u de afwezigheid van uw kind onvoldoende verklaren dan wordt er een procesverbaal opgemaakt.
En als het niet mogelijk is om in de schoolvakanties op vakantie te gaan?
Alleen als u kunt aantonen dat u een speciaal beroep heeft waardoor het onmogelijk is om in
de gewone schoolvakanties op vakantie te gaan, kan extra verlof worden verleend. Het
dienstrooster van uw werkgever is geen reden om toestemming te krijgen. Voor extra
vakantieverlof gelden de
volgende regels:





ouders vragen het verlof minimaal zes weken van tevoren schriftelijk aan bij de
directeur van de school. U kunt bij de school een aanvraagformulier krijgen.
het verlof mag maximaal één keer per jaar worden verleend, voor maximaal 10
schooldagen
het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar
ouders moeten kunnen aantonen dat een vakantie in de gewone vakanties tot
onoverkomelijke zakelijke problemen zal leiden

