
  

Extra verlof 

In bepaalde omstandigheden kunt u verlofaanvragen voor uw kind(eren). U kunt dit verlof 
schriftelijk aanvragen via de verlofformulieren die u kunt pakken bij de hoofdingang. U kunt 
dit formulier ook op de website vinden.  
Op verzoek van de ouders kan de school vrijstelling verlenen aan een leerling om deel te 
nemen aan de lessen lichamelijke opvoeding en zwemonderwijs op grond van medische 
en/of principiële bezwaren. De ouders bespreken dit met de schoolleider, die na een positief 
besluit om vrijstelling te geven, aangeeft hoe en welke vervangende lesactiviteiten gegeven 
worden. 

Vakantieverlof 

U dient vakantieverlof schriftelijk minimaal 6 weken tevoren aan de schoolleider van de 
school te vragen. Hiervoor dient u gebruik te maken van het vakantie- en verlofformulier dat 
op iedere school in Hendrik-Ido-Ambacht aanwezig is of dat verkrijgbaar is bij de afdeling 
Burgerzaken, Onderwijs & Welzijn. De directeur van de school mag slechts 1 maal per 
schooljaar vakantieverlof verlenen voor ten hoogste 10 schooldagen. Als u bijvoorbeeld de 
1e keer 5 dagen vakantieverlof heeft aangevraagd, dan mag de schoolleider geen 
vakantieverlof meer verlenen. De schoolleider mag geen vakantieverlof verlenen in de 
eerste twee lesweken van het schooljaar. 
Vakantieverlof mag alleen worden verleend, wanneer: 

• Wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het alleen mogelijk is 

buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan 

• Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële 

schoolvakantie mogelijk is 

Verlof in geval van gewichtige omstandigheden 

Onder gewichtige omstandigheden verstaat de Leerplichtwet omstandigheden die buiten de 
wil van de leerling of ouders zijn gelegen. Dit verlof kan worden verleend: 

• Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische 

afspraak, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden, voor de duur van de 

verplichting; 

• Voor verhuizing; maximaal één dag; 

• Voor het bijwonen van het huwelijk van familie tot en met de derde graad (ouder, 

(over)grootouders, broers/zussen, ooms/tantes) voor één dag of ten hoogste 2 dagen, 

afhankelijk of het huwelijk in of buiten de woonplaats van de leerling wordt gesloten;  

• Bij ernstige ziekte van ouders, grootouders, broers of zussen; duur in overleg met de 

schoolleider van de school; 

• Bij het overlijden van familie; ouders 4 dagen, grootouders, broers of zussen 2 dagen, 

overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten 1 dag; 



  

• Bij het 25- en 40-jarig ambtsjubileum en bij het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig 

huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor één dag; gezinsuitbreiding: maximaal 

één dag; 

• Overige gewichtige omstandigheden: geldt alleen in zeer bijzondere gevallen (dit ter 

beoordeling van de schoolleider). Dus niet voor wintersport en dergelijke. In voorkomende 

gevallen dient hierbij een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker te worden 

overlegd waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is. 

Is uw aanvraag om verlof wegens gewichtige omstandigheden meer dan tien schooldagen, 
dan neemt de leerplichtambtenaar, van de gemeente waar de leerling woont, de beslissing. 
Overigens dient de aanvraag wel bij de schoolleider van de school te worden ingediend. 

Geen redenen voor verlof 

• Familiebezoek in het buitenland; 

• Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding; 

• Het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden; 

• Een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakantie op vakantie 

te gaan; 

• Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte; 

• Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband; 

• Als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben. 

Religieuze feest- en gedenkdagen 

De leerplichtwet staat toe dat een leerling zijn godsdienstige verplichtingen vervult, maar de 
ouders moeten dit uiterlijk twee weken van tevoren aan de school laten weten. Als richtlijn 
voor de duur van het verlof geldt 1 dag per feest. 

(Ongeoorloofd) schoolverzuim 

Wanneer een leerling niet op tijd op school is (en er is geen melding gemaakt van ziekte of 
verzuim) wordt er contact met u opgenomen.  
Als schoolleiding zijn wij verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de 
leerplichtambtenaar. Dit kan leiden tot strafvervolging. 
 
 
 
 
 


