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Inleiding
De leerplichtwet van 1969 schrijft voor wanneer de leerlingen naar school moeten en
wanneer en waarvoor ze vrij kunnen vragen. Ouders kunnen een aanvraag tot verlof
indienen.
De ouders / verzorgers dienen, behalve bij ziekteverlof, 8 weken van te voren een schriftelijk
verzoek in bij de schooldirecteur. Dit kan eventueel gepaard gaan met een mondelinge
toelichting. De schooldirecteur geeft een schriftelijke reactie. Bij afwezigheid van de
schooldirecteur handelt zijn/haar plaatsvervanger dit af. Achteraf informeert hij of zij de
schooldirecteur.
Als de schooldirecteur geen toestemming geeft, kunnen de ouders een bezwaarschrift
indienen bij de schooldirecteur. Na overleg met de leerplichtambtenaar kan de
schooldirecteur hierna middels een brief het verlof toestaan of opnieuw weigeren.
Er kan ook rechtstreeks een bezwaarschrift ingediend worden bij de leerplichtambtenaar om
alsnog toestemming voor verlof te krijgen.
Zijn de ouders het dan nog niet eens met het besluit, dan kunnen zij in beroep gaan bij de
administratieve kamer van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden.
Negatief verlofverzoek
Als de ouders de kinderen thuis houden na een negatief verlofverzoek of zonder opgaaf van
reden en ook verzuimen dit binnen drie dagen na terugkeer te melden, wordt een melding
gedaan aan de leerplichtambtenaar.
De directeur stuurt een kopie van de melding aan de leerplichtambtenaar van ongeoorloofd
schoolverzuim, aan de ouders. Hij geeft de zaak als het ware uit handen en kan geen invloed
meer uitoefenen op het verdere verloop.
Deze ambtenaar regelt een en ander verder. Hij kan in contact treden met de Officier van
Justitie. Het is mogelijk dat de ouders voor de rechtbank moeten verschijnen en een boete
krijgen voor ongeoorloofd schoolverzuim van hun kinderen.
Werkwijze bij verzuim aanvraag verlof
Als de ouders verzuimen verlof aan te vragen wordt het volgende gedaan:
1e maal:
Er wordt de ouders uitdrukkelijk gevraagd zich aan de regels te houden.
2e maal:
Er wordt gemeld dat bij herhaling de leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld.
e
3 maal:
De leerplichtambtenaar wordt in kennis gesteld en deze handelt de zaak af.
Het betreffende aanvraagformulier is in de bijlage opgenomen.

Aanvraagformulier
Naam ouder/verzorger: ………………………………………………………….
Vraagt verlof aan voor:
Naam leerling: ………………………………………………. Groep ………..
Naam leerling: ………………………………………………. Groep ………..
Voor de volgende dagen (data): ……………………………………………..
U kunt de reden hieronder aankruisen, aanvraagformulier zonder reden worden niet in
behandeling genomen:
U kunt een verzoek indienen op grond van gewichtige omstandigheden:











Verhuizing: maximaal 1 dag
Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graag binnen de
woonplaats: maximaal 1 dag; buiten de woonplaats: maximaal 2 dagen.
12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal
1 dag.
25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag
Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde 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.
Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof en deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.
Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 8 weken van tevoren, schriftelijk aan
de directeur te worden voorgelegd. Vakantieverlof wordt alleen verleend, wanneer
wegens de specifieke aard van het beroep het slechts mogelijk is, buiten de schoolvakantie te gaan. Een werkgeversverklaring kan overlegd worden, waaruit het
bovenstaande blijkt. Dit verlof mag hooguit eenmaal per jaar worden verleend, mag
niet langer duren dan 10 schooldagen en mag niet plaatsvinden in de eerste twee
lesweken van het schooljaar.

Naam: ……………………………………….
Datum: ……………………………………….

(in te vullen door de schooldirecteur):
Akkoord namens CBO De Greiden,
Handtekening,

Handtekening: ……………………………..

