AANVRAAG VRIJSTELLING SCHOOLBEZOEK.
(minimaal 2 weken voor de aanvang van het verlof indienen)

Naam ……………………………………………………………………
Adres…………………………………………………………………….
Tel. ………………………………………………………………………
Hierbij verzoek ik u vrijstelling schoolbezoek te verlenen op de
volgende dagen ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Voor:
Naam kind(eren):
O…………………………………..
O…………………………………..
O…………………………………..
O…………………………………..
O…………………………………..

Groep:
…………
…………
…………
…………
…………

Reden aanvraag:……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

Datum………………………………………………………
Handtekening…………………………………………..

(Invullen door de school)
De school geeft :
O

wel toestemming

O

geen toestemming:

Reden:

Datum:…………………………………

Handtekening:

Leerplicht en buitengewoon verlof
De regeling van de gemeente Zwijndrecht, geldend voor alle basisscholen, is als volgt:
Vanaf de leeftijd van vijf jaar zijn kinderen verplicht een school voor primair onderwijs te volgen. In
de wet is vastgelegd, dat vijf-jarigen één dag per week de school mogen verzuimen, zonder opgaaf
van reden. De directeur is bevoegd om per week nog één dag buitengewoon verlof te verlenen, als
de ouders hier met opgaaf van redenen om vragen.
De directeur kan buitengewoon verlof verlenen ter gelegenheid van een bepaald feest, jubileum of
een begrafenis of bij ernstige ziekte van naaste verwanten. In de wet staat dit allemaal precies
omschreven.
Verder kan de directeur buitengewoon verlof verlenen voor “andere gewichtige omstandigheden”.
De vraag is alleen: “Wat is gewichtig en wie bepaalt dat?”
De directeur moet dit beoordelen en hij of zij zal bij dat oordeel altijd het schoolbelang van het kind
zwaar laten wegen.
Het kopen van nieuwe kleren, het wegbrengen van een hond, een dagje uit naar tante zijn geen
“gewichtige omstandigheden”. De verjaardag van opa of oma of een aantal dagen naar Center-Parcs
ook niet, hoewel in sommige gevallen daar toch wel eens een bijzondere reden voor kan bestaan.
Voor directeuren is dat vaak moeilijk in te schatten en voor ouders is het vervelend als in zo’n geval
een kind op de ene school wèl vrij krijgt en op de andere school niet. Daarom is er een onderlinge
afspraak gemaakt, dat aanvragen voor buitengewoon verlof tot maximaal twee dagen zeer soepel
zullen worden bekeken, teneinde het verlofbesluit zo uniform en consequent mogelijk uit te voeren.
Bij een aanvraag voor buitengewoon verlof voor meer dan tien schooldagen is de directeur verplicht
de aanvraag aan de leerplichtambtenaar ter goedkeuring voor te leggen.
Vakanties dienen opgenomen te worden gedurende de voorgeschreven schoolvakanties. Indien dit
door bijzondere omstandigheden niet mogelijk is, dan kunt u zich het beste wenden tot de directeur
om te kijken of er een wettelijke mogelijkheid bestaat om buitengewoon verlof te verlenen. Voor
extra (tweede) vakanties wordt géén toestemming verleend.
Tegen het besluit van een directeur om geen verlof te verlenen kunt u in beroep gaan bij de
leerplichtambtenaar of bij de rechtbank.
Bij ongeoorloofd verzuim kan een boete worden opgelegd.
Aanvragen dienen zoveel mogelijk tijdig en schriftelijk te geschieden: een exemplaar “vrijstelling
schoolbezoek” is in deze schoolgids ingesloten; meerdere exemplaren zijn bij de leerkrachten
verkrijgbaar.
U wordt verzocht, in het belang van uw kind en de schoolorganisatie, om van de mogelijkheid tot
buitengewoon verlof op verantwoorde wijze gebruik te maken.
Wenst u verder nog informatie omtrent de leerplichtwet en de nieuwe uitvoeringsregels, dan kunt u
contact opnemen met de directie van de school of met de leerplichtambtenaar van de gemeente
Zwijndrecht, dhr. R. van de Boom, bereikbaar op maandag- en donderdagmorgen van 09.00u. tot
12.00u. onder telefoonnummer 6206556.

Wettelijke voorschriften ten aanzien van leerplicht en buitengewoon verlof
De leerplichtwet
In Nederland bestaat de leerplichtwet, die zegt dat ouders ervoor moeten zorgen dat hun kind vanaf
vijf jaar tot aan het eind van het schooljaar waarin het kind zestien wordt, volledig dagonderwijs
volgt.
Normaal gesproken gaat elk kind op vastgestelde tijden naar school.
Wanneer hoeft uw kind niet naar school?
Als er sprake is van “gewichtige omstandigheden”.
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in
artikel 14, lid 1 van de leerplichtwet voor 10 schooldagen per schooljaar of minder, dient vooraf of
binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden
voorgelegd.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
a)
voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden;
b)
voor verhuizing voor ten hoogste één schooldag;
c)
voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde-graad
voor één of ten hoogste twee schooldagen, afhankelijk of dit huwelijk in of buiten de woonplaats van
belanghebbende wordt gesloten;
d)
bij ernstige ziekte van de ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de derde-graad,
waarbij de duur van dit verlof in overleg met de directeur van de school wordt bepaald;
e)
bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste-graad voor ten hoogste vier
schooldagen, van bloed- of aanverwanten in de tweede-graad voor ten hoogste twee schooldagen,
van bloed- of aanverwanten in de derde- of de vierde-graad voor ten hoogste één schooldag;
f)
bij een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig
huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor één schooldag;
g)
voor andere naar het oordeel van de directeur van de school belangrijke redenen, maar in
ieder geval geen vakantieverlof.
Een verzoek om extra verlof ingeval van “gewichtige omstandigheden” op grond van artikel 14, lid 3
van de leerplichtwet voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal één maand
tevoren via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden
voorgelegd.
Dergelijk verlof wordt alleen verleend indien de ouders een verklaring van een arts of een
maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt, dat verlof noodzakelijk is op grond van
een medische of een sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden.
Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de leerplichtwet dient minimaal twee
maanden tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
Dergelijk verlof kan alleen in de volgende gevallen worden verleend:
a)
wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, indien het slechts mogelijk
is buiten de schoolvakantieperiodes op vakantie te gaan;
b)
wanneer een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt, dat geen verlof buiten de
officiële schoolvakantieperiodes mogelijk is.
Vakantieverlof mag
éénmaal per schooljaar worden verleend;
niet langer dan tien schooldagen per schooljaar duren; en
niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Als gevolg hiervan wordt het derhalve verboden om verlof te verlenen voor verlengde vakanties, een
extra lang bezoek aan het land van herkomst en zomaar een midweek of een lang weekend weg.
Een verzoek om meer dan tien schooldagen wordt zonder meer afgewezen.
Tenslotte
De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd
schoolverzuim.
Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal een proces-verbaal
worden opgemaakt.
Zie ook de Schoolgids van De Wegwijzer.

