OBS GRAAF FLORIS
LEERPLICHT / VERLOF AANVRAAG

De leerplichtwet is streng. Deze zorgt ervoor dat ieder kind van zijn vijfde tot achttiende jaar
verplicht naar school gaat. Ouders/verzorgers zorgen ervoor dat hun kinderen ook daadwerkelijk
naar school gaan. Ze worden er dan ook op aangesproken als dit niet gebeurt. Worden kinderen
bewust van school gehouden dan riskeren ouders strafvervolging.
In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof.
Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar school.
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn dit verlof aan te vragen. Vraag
niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. In het algemeen is het niet in het belang van het kind
schooltijd te moeten missen.
Wel extra verlof mogelijk:




Huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad van het kind: maximaal twee dagen
Overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad van het kind: duur in overleg
Verhuizing van gezin: één dag

Geen extra verlof mogelijk:





Activiteiten van verenigingen
Vakantie buiten de de vastgestelde schoolvakanties
Eerder vertrekken vanwege verkeersdrukte
Familiebezoek in het buitenland

De leerplichtwet kent geen snipperdagen, om bijvoorbeeld een dag eerder met wintersport te gaan
om de files voor te zijn. Jongeren hebben in het een schooljaar voldoende vakantie.
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.
Als het gezin in geen van de schoolvakanties in een schooljaar met vakantie kan.
De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken aanvang nieuwe schooljaar.

De extra vakantie is nooit langer dan tien dagen. Alleen de directeur mag toestemming geven, de
leerplichtambtenaar niet, maar kan wel een advies uitbrengen als de directeur hierom vraagt.
Ziekte
Een ziek kind kan niet naar school. De wetgever gaat uit van de goede trouw van de ziekmelding.
Bestaat het vermoeden dat de ziekmelding niet klopt, dan kan de school de leerplichtambtenaar
onderzoek laten uitvoeren. Deze informeert bij de ouders en/of schoolarts naar de achtergrond van
de ziekte.

5-jarigen
Een bijzondere regeling is er voor 5-jarigen. Zo mogen kinderen van 5 jaar vijf uur per week
thuisblijven om overbelasting te voorkomen. Dit wordt geregeld in goed overleg met de
schooldirecteur. Is dit niet genoeg dan mag het kind nog maximaal vijf uur per week extra
thuisblijven. Zodra het kind 6 jaar is, geldt deze vrijstellingsmogelijkheid niet meer.
Aanvragen & Bezwaar en Beroep
Ouders moeten minimaal 6 weken van te voren een aanvraag om vrijstelling van de leerplicht van
hun kind indienen, dit moet schriftelijk gebeuren bij de directeur van de schoolNa eventuele
afwijzing kunt u schriftelijk hiertegen in beroep gaan bij de directeur van de school.Bent u het niet
eens met het besluit dan kunt u beroep aantekenen bij de arrondissementsrechtbank, sector
bestuursrecht. Voor meer informatie kunt u de website raadplegen : www.leerplicht.net of contact
opnemen met de leerplichtambtenaar.
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