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Doel van de kaart 

Inzicht geven en werkwijze beschrijven van aanvragen met betrekking tot bijzonder verlof 
tijdens schooltijden. 

 
Relatie met de visie 

Onderwijstijd is kostbare tijd. Wij willen zorgvuldig omgaan met de tijd die wij met onze 
leerlingen hebben. Vanzelfsprekend zijn er uitzonderingen op de regel dat een leerling op school 
hoort te zijn. Het zorgvuldig maken van een afweging wat geoorloofd is en niet past bij ons. 
 

Inleiding en achtergrond 
Soorten verlof  
De wet schetst kaders waarvoor ouders verlof kunnen aanvragen en voor welke periode. 
De wet geeft geen precieze opsomming voor alle mogelijke situaties, want er zijn te veel 
mogelijke situaties denkbaar. De schooldirecteur beslist daarom vanuit eigen inzicht over verlof 
van school. Dit mag tot maximaal 10 schooldagen per schooljaar. De schooldirecteur geeft ook 
informatie over de verschillende soorten verlof. Vraag bij de schooldirecteur na of jouw specifieke 
situatie in aanmerking komt voor verlof. Veel voorkomende voorbeelden van verlof zijn:  

Huwelijk van een familielid  
Begrafenis van een familielid  
Doktersbezoek  
Tandartsbezoek  
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Aanvragen van kort verlof 
De schooldirecteur beslist over verlofaanvragen tot 10 schooldagen. Hieraan zijn voorwaarden 
verbonden. Toestemming vraagt u via het toestemmingsformulier.  
 
Religieuze feestdag  

Als een leerling verplichtingen heeft vanwege geloofs- of levensovertuiging, dan hoef je 
hiervoor geen verlof aan te vragen bij de schoolleiding. Een mededeling volstaat. Dit doe je 
uiterlijk twee dagen van tevoren aan de schoolleiding (art. 13 Lpw 1969). Deze heeft hier geen 
beslissingsbevoegdheid. Voor niet-christelijke feesten mag je één vrije dag per feest aanvragen.  
 
Verlof tijdens schooldagen  

Het kan zijn dat je vakantiedagen niet kan opnemen tijdens de schoolvakanties. Kinderen 
hebben dan alleen geen vrij. Volgens de wet kunnen ouders éénmaal per schooljaar tien 
schooldagen verlof aanvragen zodat zij met hun kind(eren) op vakantie kunnen tijdens schooltijd. 
Dit is alleen toegestaan als het beroep van één van de ouders de vakantie tijdens reguliere 
schoolvakanties dit onmogelijk maakt. In de praktijk blijkt dat dit verlof vrijwel uitsluitend wordt 
gegeven aan ouders met seizoensgebonden werk in de horeca en agrarische sector, waarbij de 
ouders eigenaar van het bedrijf zijn. Dit verlof moet minimaal zes weken van tevoren aangevraagd 
worden bij de schoolleiding. Verder geldt dat het verlof niet in de eerste twee weken na de 
zomervakantie mag vallen. De schoolleiding beslist over dit verlof.  
 
Aanvragen van langdurig verlof  
Als je langer dan 10 schooldagen verlof wilt, dan beslist de leerplichtambtenaar van het stadsdeel 
over de verlofaanvraag. De schoolleiding geeft de verlofaanvraag door aan de 
leerplichtambtenaar. Je kunt ook rechtstreeks naar de leerplichtambtenaar van het stadsdeel. De 
leerplichtambtenaar informeert je of je in aanmerking komt voor verlof. Je ontvangt altijd 
schriftelijk antwoord op een verlofaanvraag. Als je het niet eens bent met de beslissing, dan geldt 
er eerst een mogelijkheid tot bezwaar. Je dient binnen zes weken schriftelijk een bezwaar 
indienen bij degene die uw aanvraag heeft behandeld. Dit is de schooldirecteur óf de 
leerplichtambtenaar. Je krijgt altijd de kans om het bezwaar mondeling toe te lichten. Als je 
bezwaar aantekent bij de leerplichtambtenaar, dan word je meestal gehoord door een 
bezwaarschriftencommissie die advies uitbrengt aan de leerplichtambtenaar. 
 

Wat we doen 
Toestemming aanvragen kort verlof tijdens schooltijden 

U vraagt toestemming bij de directeur van de Schoolwerkplaats. Dit moet 8 weken of 
eerder voordat u op vakantie gaat. De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. 
Dit mag 1 keer in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van 
de wet. Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:  

- dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is;  
- u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties;  
- u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest;  
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- u niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin. In geen enkele 
schoolvakantie. Toestemming kunt u vragen middels het toestemmingsformulier. 

 

Ambitie 
Wij streven naar een soepele en heldere verwerking van de aanvragen voor verlof tijdens 

schooltijd.  
 
Concrete opbrengst 

1. Heldere regels rondom het aanvragen van verlof tijdens schooltijd die door de ouders 
goed te begrijpen zijn. 

2. Een formulier dat eenvoudig gebruikt kan worden om verlof aan te vragen.  
3. Heldere informatieverstrekking op basis waarvan de directeur snel een besluit kan nemen.  

Hoe weten we dat het het gewenste effect heeft  
1. Ouders weten wat ze moeten doen. 
2. Teamleden weten waar ze naar moeten verwijzen als er een aanvraag komt.  
3. De directeur weet waar hij/zij zijn beslissing op moet baseren.  

Gerelateerde kwaliteitskaarten 
1. Beleid verzuim van leerlingen 


