
  
 

Leerplicht en verlof aanvragen 
In Nederland hebben kinderen recht op onderwijs. Behalve het recht op onderwijs zijn er ook 
bepaalde verplichtingen voor deelname aan het onderwijs. Deze verplichtingen zijn onder andere 
vastgelegd in de Leerplichtwet.  
Eén van de verplichtingen is dat uw kind volgens het lesrooster aanwezig is op school. In enkele, 
uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden, zoals bij ziekte, schoolsluiting en schorsing.  
Er kunnen ook andere bijzondere omstandigheden zijn, waardoor uw kind even niet naar school gaat. 
Hierbij kunt u denken aan een vakantie onder schooltijd omdat het anders niet mogelijk is, het 
overlijden van een familielid of het bijwonen van een religieuze verplichting.  
 

Op vakantie onder schooltijd 
De regel is: het is niet toegestaan om op vakantie te gaan onder schooltijd. Uw kind is vrij tijdens de 
schoolvakanties voor regio Noord en op studiedagen die zijn goedgekeurd door de oudergeleding 
van de Medezeggenschapsraad. 
 
Wanneer mag u afwijken? 
U mag afwijken als uw gezin niet twee weken of meer aaneengesloten weken op vakantie kan tijdens 
alle schoolvakanties in een schooljaar. De reden dat u dat niet kan, zijn: 

• U allebei of één van u in de horeca of agrarische sector werkt. 

• U in de vakantieperiodes te maken krijgt met piekdrukte’. 

• U als zelfstandige een groot deel van uw inkomen mist als u tijdens de schoolvakantie weg 
bent. 

 
Aanvraag 
In deze situatie moet u ten minste zes weken van tevoren een schriftelijke aanvraag in dienen bij de 
schooldirecteur. Bij de aanvraag heeft u een werkgeversverklaring nodig, waaruit de specifieke aard 
en de piekdrukte van het beroep (horeca/agrarische sector) blijkt. 
 
U dient bij de aanvraag rekening te houden met: 

• De verlofperiode mag maximaal 10 aaneengesloten schooldagen per schooljaar zijn. 

• Het verlof mag niet worden verspreid over het schooljaar. 

• De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar zijn.  
 
Omstandigheden na toekenning verlof 
Heeft u toestemming gekregen voor verlof, maar uw kind kan door omstandigheden later weer naar 
school dan was gepland? Dan is het van groot belang dat u direct contact opneemt met school. De 
schooldirecteur zal, eventueel samen met de leerplichtambtenaar, beoordelen of latere terugkeer 
van  uw kind op school geoorloofd of ongeoorloofd is geweest.  

  



Verlof vanwege ‘gewichtige omstandigheden’ 
Uw kind kan in specifieke gevallen vrij krijgen. We noemen dit ‘gewichtige omstandigheden’. Dit zijn 
omstandigheden die onverwacht zijn, of buiten de wil van u en/of uw kind liggen. Bijvoorbeeld bij 
ernstige ziekte of het overlijden van familie.  
U moet schriftelijk een aanvraag indienen bij de schooldirecteur van uw kind. Indien mogelijk 6 
weken van tevoren. In bijzondere omstandigheden kan dit uiterlijk binnen twee dagen na 
afwezigheid ook nog worden gemeld. Een verlofformulier is verkrijgbaar op school.  
Om de aanvraag te kunnen beoordelen moeten bewijsstukken worden meegestuurd waarin staat 
waarom verlof wordt gevraagd (bijvoorbeeld de uitnodiging voor een bruiloft).  
 
Gewichtige omstandigheden: 

• Een verhuizing van het gezin (maximaal één schooldag). 

• Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.  

• Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, waarbij u met spoed 
en direct moet vertrekken.  

• Overlijden van bloed- of aanverwanten. 

• Viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig 
huwelijksjubileum van ouders/verzorgers of grootouders: maximaal één dag.  

 
Geen gewichtige omstandigheden of geen recht op vakantie onder schooltijd 
In onder andere de volgende situaties is er geen sprake van gewichtige omstandigheden of recht op 
vakantie onder schooltijd en heeft uw kind dus geen recht op verlof: 

• Familiebezoek/hereniging in het buitenland 

• Verjaardagen van (over)grootouders 

• Verlof omdat andere kinderen uit het gezin ook vrij zijn 

• Goedkope tickets buiten de reguliere vakantie 

• Door derden aangeboden en eventueel betaalde reis buiten eventuele schoolvakantie 

• Gewonnen reis buiten reguliere schoolvakantie 

• Eerder vertrek of latere terugkeer i.v.m. (verkeers)drukte 
 

Extra verlof vanwege religieuze verplichtingen 
Wanneer uw kind verplichtingen heeft die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat 
er recht op verlof.  
Als u van het verlof vanwege religieuze verplichtingen gebruik wilt maken gezien uw geloof, dient u 
vooraf het verlofformulier in te vullen. De schooldirecteur zal uw aanvraag honoreren omdat 
vanwege een religieuze verplichting uw kind recht heeft op dit verlof. Er wordt nooit langer verlof 
gegeven dan uw kind recht heeft op dit verlof.  
 
Het indienen van de aanvraag en de beslissing 
Wilt u een aanvraag indienen voor religieuze verplichtingen dan kunt u hiervoor een 
aanvraagformulier ophalen bij de schooldirecteur. Deze aanvraag moet 6 weken voor het verlof 
ingeleverd worden.  
 

Ongeoorloofd verzuim 
Houdt u uw kind van school zonder dat u daarvoor toestemming heeft van de schooldirecteur of 
leerplichtambtenaar, dan is dit ongeoorloofd verzuim. U overtreedt hiermee de Leerplichtwet en 
begaat een strafbaar feit. De directeur is verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. 


