
Richtlijn Leerplicht & Verlof 
 
 
Leerplichtwet 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 echter een 
uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet 

naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de 

daarbij behorende regels staan hier beschreven.  
 

Verlof onder schooltijd  
 

1. Vakantieverlof (art. 13a) 

 
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw 

kind tijdens geen enkele schoolvakanties op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep 
van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, 

zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat 
schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke 

aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken.  

Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 8 weken tevoren aan de directeur van de school te 
worden voorgelegd. 

 
Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer: 

 wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de 

schoolvakanties op vakantie te gaan; 
 een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële 

schoolvakantie mogelijk is. 
 

Dit verlof: 

 mag hooguit één maal per schooljaar worden verleend; 
 mag niet langer duren dan 10 schooldagen; 

 mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 

 

2. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder (art. 14, lid 1 ). 

 
Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per 

schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de 
directeur/rector van de school te worden voorgelegd. 

Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan, omstandigheden die buiten de wil van 

de leerling of de ouders zijn gelegen. 
Enige voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn: 

a. het voldoen aan een wettelijke verplichting, voorzover dit niet buiten de lesuren kan 
geschieden; 

b. verhuizing (ten hoogste 1 dag); 

c. het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (1 of ten 
hoogste 2 dagen); 

d. ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (duur in overleg 
met de directeur); 

e. overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 2 dagen); van bloed- of 
aanverwanten in de 3e of 4e graad (1 dag); 

f. bij 25-, 40- en 50- ambtsjubileum en het 12,½-, 25-, 40-, 50-, en 60- jarig huwelijks jubileum 

van ouders of grootouders (1 dag). 
 



Vragen ouders wegens gewichtige omstandigheden verlof aan voor meer dan 5 dagen achtereen, dan 

wijst de directeur/rector de aanvraag in principe af. Ouders kunnen dan, indien gewenst, bij de 

leerplichtambtenaar nog nadere toelichting op het besluit krijgen. 
 

N.B. Extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheden aangemerkt. 

 
3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar (art. 14, lid 3) 

 
Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen 

per schooljaar dient minimaal 4 weken tevoren via de directeur/rector van de school bij de 
leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden ingediend. 

Voorbeelden van situaties waarin geen extra vrije dag(en) / vakantie toegestaan mag worden:  

 een familiebezoek in het buitenland;  

 een vakantie in een goedkopere 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;  

 een verlofperiode van ouders;  

 gebruikmaking van een levensloopregeling.   

Ongeoorloofd schoolverzuim 

Op ongeoorloofd schoolverzuim, zogenaamd “luxe-verzuim”, zal streng toezicht gehouden worden 
door zowel school als leerplicht. Als uw kind toch van school wegblijft, moet de directeur van de 

school dat melden aan de leerplichtambtenaar. Als uw kind zonder toestemming van school is 
weggebleven of zich onterecht heeft ziek gemeld, kunt u huisbezoek van de leerplichtambtenaar 

verwachten. Als u niet thuis bent, ontvangt u een brief waarin u wordt uitgenodigd voor een gesprek. 

Tijdens dat gesprek krijgt u gelegenheid om toe te lichten waarom uw kind niet op school was. Als u 
daarvoor geen goede reden kunt aanvoeren of u heeft geen bewijs, dan zijn wij verplicht om een 

proces-verbaal op te maken. Schoolverzuim is een overtreding en geen misdrijf. Wij sturen het 
proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie. Justitie bepaalt hoeveel boete u moet betalen.  

Wilt u meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u op school bij de directeur terecht of contact opnemen met een van de 

leerplichtambtenaren van de gemeente Aa en Hunze. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer: 14 0592 
of via de mail: leerplicht@aaenhunze.nl 
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