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Geachte ouders,
Het terugdringen van schoolverzuim is een van de speerpunten van de overheid. Dat merken we,
want de controle op ‘luxe verzuim’ is – terecht - aangescherpt. In onze schoolgids en kalender
staat de nodige informatie, maar het is goed een aantal onderdelen uit de leerplichtwet nog eens
onder uw aandacht te brengen.
Uw kind is leerplichtig op de eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag. Echter,
omdat de school een doorgaande lijn in de lesstof aanbiedt van groep 1 t/m groep 8, is het fijn
als kinderen in de niet-leerplichtige periode zo veel mogelijk onderwijs volgen.
Specifieke aard van het beroep
Soms is het noodzakelijk dat ouders vanwege de specifieke aard van het beroep vrijstelling van
schoolbezoek aanvragen. Te denken valt aan seizoensgebonden werkzaamheden en
werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin
feitelijk onmogelijk is om in die periode vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te
voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot
onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. De directeur mag eenmaal vrijstelling
van schoolbezoek geven met een maximum van tien dagen. Deze tien dagen mogen nooit in de
eerste twee schoolweken opgenomen worden.
Andere gewichtige omstandigheden
In bepaalde situaties zijn bijzondere vormen van verlof toegestaan voor maximaal tien dagen per
schooljaar. Het gaat hier om zogenaamde ‘gewichtige omstandigheden’. Dit zijn omstandigheden
die niet specifiek in de Leerplichtwet zijn genoemd en die veelal buiten de wil of invloedsfeer van
de ouders of de leerling zijn gelegen. De directeur kan verlof verlenen voor afwezigheid als
gevolg van een dergelijke andere gewichtigheid.
Wanneer kunt u wel verlof krijgen?
Over het algemeen zijn dat die dagen waarvoor elke werknemer verlof kan opnemen:
bijvoorbeeld voor het bijwonen van een huwelijk of een begrafenis van naaste
familieleden (van één tot meerdere dagen) en verhuizing (maximaal 1 dag).
Bij een 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12½, 25, 40, 50 en 60 jarig
huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag!

Wanneer niet?
Onderstaande redenen vallen onder ‘luxe verzuim’:
Lang weekend (vrijdag en/of maandag) en vakantieweken buiten de reguliere vakanties;
Familiebezoek in het buitenland;
Goedkope tickets in het laagseizoen;
Omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
Vakantiespreiding;
Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
Wereldreis/verre reis.
Tot slot
We verzoeken u dringend zich aan de vastgestelde schoolvakanties te houden. Ziekte en
bijzondere omstandigheden daar gelaten, is het voor zowel de kinderen als voor de leerkracht
prettig als het reguliere (les)programma niet onderbroken wordt.
Bezoekt uw kind frequent een behandelaar, bijvoorbeeld voor logopedie, dan is het fijn wanneer
dit buiten schooltijd gebeurt. Lukt dat niet, overlegt u a.u.b. met de leerkracht over een geschikt
tijdstip.
De school verleent géén vrijstelling van schoolbezoek tijdens de toetsweken en de afname van de
CITO Entreetoets en de toetsen in groep 8.
We adviseren u, om teleurstelling te voorkomen, tijdig te overleggen over de mogelijkheden van
vrijstelling. Een aanvraagformulier voor vrijstelling van schoolbezoek kunt u aan de directeur
vragen. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. In geval van twijfel raadplegen we
de leerplichtambtenaar. De directeur is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden.

