Regelingen rond schooltijden en vakanties
Leerplicht
Vanaf de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin het kind 5 jaar is geworden, is
het kind volledig leerplichtig. Dit betekent dat uw kind 5 dagen per week onderwijs dient te volgen.
Mogelijk zal in de nabije toekomst de leerplichtige leeftijd worden verlaagd naar 4 jaar, doch dit is tot
op heden nog geen formele wet.
De leerplicht houdt op, wanneer het kind het schooljaar heeft doorlopen, waarin het kind 17 jaar is
geworden. Ook hier is een aanpassing op komst, want de eindleeftijd leerplicht wordt misschien 18
jaar. In deze laatste periode betekent dit werkplekleren en theorie op de school. Samengevat komt
de Leerplichtwet erop neer, dat de leerplichtconsulent van de gemeente toezicht houdt, of een
volledig leerplichtig kind 5 dagen per week onderwijs volgt. Voor het kind is dit een recht, voor de
ouders een plicht om het kind dit recht te geven. De Leerplichtwet bepaalt in een aantal artikelen
waaraan de ouders en schooldirecteuren zich moeten houden: Ouders zijn verplicht hun kind te
laten inschrijven op een school en het kind deze school te laten bezoeken op zijn/haar leerplichtige
leeftijd.
Er is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim als een kind, zonder afmelding bij de directeur, van
school wordt gehouden.
Wanneer een kind verlof nodig heeft wegens gewichtige omstandigheden, dan heeft de ouder
hiervoor toestemming nodig van de schooldirecteur en/of leerplichtconsulent.
De schooldirecteuren zijn wettelijk verplicht zich aan de regels van de Leerplichtwet te houden. In
opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders houdt de leerplichtconsulent hier
eveneens toezicht op.

Schoolverzuim
De directeur van de school is wettelijk verplicht de leerplichtconsulent vermoedelijk ongeoorloofd
schoolverzuim mede te delen. De leerplichtconsulent zal altijd proces-verbaal inzake overtreding van
de Leerplichtwet opmaken tegen de ouder, die na een afgewezen verlofaanvraag het kind toch
ongeoorloofd van school houdt.
Tot 12 jaar is de ouder/verzorger volledig verantwoordelijk voor het schoolbezoek van het kind.
Vanaf 12 jaar is het kind medeverantwoordelijk.
Te laat komen valt onder ongeoorloofd schoolverzuim. Alle verzuim wordt in het leerlingvolgsysteem
bijgehouden. Bij een derde keer te laat komen volgt een gesprek van de leerkracht met ouder. Bij
voortduring volgt een gesprek met de Intern Begeleider om herhaling te voorkomen. Ten slotte
wordt de leerplichtconsulent ingeschakeld.

Vakantieverlof (art.11 onder f. van de leerplichtwet)
Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer:
Wegens specifieke aard van het beroep van een van de ouders of verzorgers (landbouwbedrijf of
horeca) is het slechts mogelijk buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Er dient een
werkgeversverklaring overlegd te worden waaruit blijkt dat geen verlof buiten de officiële
schoolvakantie mogelijk is. Deze verklaring wordt gecontroleerd bij de werkgever.
Indien er met deze reden verlof wordt verleend, mag:
- dit maximaal eenmaal per schooljaar worden verleend en het moet ook de enige
vakantie in dat schooljaar zijn voor ouder/verzorger en kind;
- dit niet langer duren dan 10 schooldagen;
- dit niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar;
- Voor bruiloften van familie wordt 1 dag vrijgegeven. Altijd kopie van de trouwkaart meenemen.

Verlof wegens een gewichtige omstandigheid (art.11 onder g van de leerplichtwet)
Het uitgangspunt bij de beoordeling van deze aanvragen is dat dit extra verlof alleen gegeven wordt
als daarmee een kennelijk onredelijke situatie vermeden kan worden. Bij de afweging dient het
belang van de leerling voorop te staan.
Vanaf het moment dat een kind 4 jaar wordt mag het naar de basisschool. Het kind moet echter naar
school op de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt, vanaf dat moment is hij/zij ook
leerplichtig. Bij ziekte dienen ouder(s) / verzorger(s) de leerling ziek te melden voor aanvang van de
lestijd.
Er is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim, als de leerling zonder toestemming van de directeur
afwezig is. De directeur is dan verplicht ongeoorloofd schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar
door te geven. Deze zal dan onderzoek doen naar de reden van het ongeoorloofd schoolverzuim.
Welk schoolverzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar?
•
Relatief verzuim (spijbelen)
•
Luxeverzuim (vakantieverlof)
•
Absoluut verzuim (een kind staat op geen enkele school ingeschreven)
•
Veelvuldig te laat komen (preventief)
•
Twijfelachtig ziekteverzuim (preventief)
Extra verlof:
Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen kinderen extra vrij krijgen van school. Hiervoor
dient u een officiële aanvraag te doen bij de directeur. Aanvraagformulieren zijn hiervoor
verkrijgbaar op de school. De directeur beslist over een verlofaanvraag van maximaal 10
schooldagen. Als de verlofaanvraag meer dan 10 schooldagen betreft, beslist de leerplichtambtenaar.
Onder welke omstandigheden is extra verlof mogelijk?
• bij een wettelijke verplichting, voor zover dat niet buiten de lesuren kan geschieden;
• bij verhuizing (1 schooldag);
• bij het huwelijk in Nederland van een bloed- of aanverwant t/m 3e graad (1-2 schooldagen);
• bij het huwelijk in het buitenland van een bloed- of aanverwant t/m 3e graad (max. 5
schooldagen);
• bij een ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant t/m de 3e graad (duur in overleg met de
directeur);
• bij het overlijden van bloed- en aanverwant in de 1e graad (max. 5 schooldagen);
• bij het overlijden van bloed- en aanverwant in de 2e graad (max. 2 schooldagen);
• bij het overlijden van bloed- en aanverwant in de 3e en 4e graad (max. 1 schooldag);

•

bij het overlijden van bloed- en aanverwant t/m de 4de graad in het buitenland (max. 5
schooldagen);
• bij 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van (groot)ouder(s)/verzorger(s) (max. 1
schooldag);
• bij 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van (groot)ouder(s)/verzorger(s) (max. 1 schooldag);
• bij andere naar het oordeel van de directeur gewichtige omstandigheden.
• Vakantie is nooit een gewichtige omstandigheid!
Wanneer wordt zeker géén toestemming gegeven voor extra verlof?
• familiebezoek in het buitenland;
• vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
• uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
• eerder vertrekken of later terugkomen in verband met verkeersdrukte;
• verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
• bij een voor de ouder ongunstige verdeling van vakantieweken door de werkgever die buiten
de reguliere schoolvakantie vallen .
Vakantie onder schooltijd vanwege specifieke aard van het beroep van ouders (art. 11f)
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is.
Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek
extra vakantie toestaan:
• Als tenminste één van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden;
• (Sommige beroepen in de horeca en aanverwante bedrijven en sommige agrariërs.) Hiervan
dient bewijs overlegd te worden, namelijk een accountantsverklaring waarin wordt
aangegeven dat het merendeel van de jaarlijkse inkomsten in de vakantieperiode(s) wordt
omgezet;
• Als het gezin in geen van de schoolvakanties (dus zowel niet in de zomer-, herfst-,
kerstvakantie als tijdens een van de andere vakantieperiodes) in één schooljaar 2 weken
aansluitend met vakantie kan;
• De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar.
N.B. Alle verlofaanvragen dienen, indien mogelijk, minimaal 8 weken van te voren schriftelijk te
worden aangevraagd. De verlofaanvragen dienen voor zover redelijkerwijze mogelijk te worden
vergezeld van bewijsmiddelen.
Religieuze feestdagen
Er zijn een aantal religieuze feestdagen waarop verlof mogelijk is. Deze dagen zijn bekend bij de
directeur van de school. Verlof is enkel mogelijk op de religieuze feestdagen behorende bij de eigen
religie / geloofsovertuiging.
Vragen?
Voor verdere informatie of ondersteuning bij leerplichtzaken kunt u terecht bij het team Leerplicht
van de gemeente Gulpen-Wittem.

De wijze van indienen van een verlof
Aanvragen voor:
• Vakantieverlof schriftelijk indienen bij de directeur, minimaal 8 weken tevoren;
• Verlof wegens gewichtige omstandigheden schriftelijk indienen bij de directeur,
• Vooraf of binnen 2 dagen na het ontstaan van de verhindering;
• Als het gaat om een verlof van:
- 10 dagen en minder dan neemt de directeur hierover een beslissing
- Meer dan 10 dagen dan neemt het College van Burgemeester en Wethouders op advies
van de leerplichtconsulent hierover een beslissing.
Dit verzoek dient de ouder/verzorger schriftelijk in te dienen bij de directeur. De
directeur zendt deze aanvraag door naar de leerplichtconsulent.

Verzuim wegens ziekte
Wanneer een leerling ziek is, dan dient de ouder of verzorger dat voor 8.30 uur via SchouderCom te
melden. Dit kan ook telefonisch mocht het digitaal niet lukken.

