
Aanvragen van verlof 
 

Kinderen van vijf jaar en ouder vallen onder de leerplichtwet en zijn daarom verplicht naar school te gaan. Er kunnen zich echter bijzondere 
omstandigheden voordoen die maken dat u verlof aan wilt vragen voor uw kind. 

A Vrij in verband met vakantie 

Een schriftelijk verzoek om vakantieverlof moet minimaal acht weken van tevoren bij de directeur van de school worden ingediend, middels 
het verlofformulier. De directeur beslist over het verzoek. De leerplichtwet geeft aan dat verlof wegens vakantie slechts wordt verleend 
indien: 

- het vanwege de specifieke aard van het beroep van één van beide ouders slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op 
vakantie te gaan en 

- een werkgeversverklaring wordt overlegd (zie te downloaden documenten) waaruit blijkt dat voor de werknemer geen verlof 
binnen de schoolvakanties mogelijk is. Bij een eigen bedrijf geldt een accountantsverklaring dat een bedrijfseconomisch risico 
aanwezig is bij het op vakantie gaan binnen de schoolvakanties 

- het de enige vakantie van de ouders en het kind gezamenlijk in dat schooljaar betreft. 
 
Er kan slechts eenmaal per jaar vakantieverlof worden verleend en voor maximaal tien schooldagen. Wanneer het verzoek meer dan tien 
dagen betreft, wordt dit aan de leerplichtambtenaar voorgelegd. In de eerste twee lesweken van het schooljaar wordt nooit vakantieverlof 
toegekend.  
 
B Vrij in verband met andere, bijzondere omstandigheden 
Een schriftelijk verzoek dient vooraf aan de directeur te worden ingediend. Er gelden maximale termijnen waarop verlof wordt toegekend*. 
*voor verhuizing maximaal 1 schooldag 
*voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad: binnen de regio 1 dag, buiten de regio maximaal 
2 schooldagen, in het buitenland maximaal 5 schooldagen. 
*bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad: geen maximale 
termijn, in overleg  
*Bij overlijden van bloed- of aanverwant: 
In de 1e graad: maximaal 5 schooldagen 
In de 2e graad: maximaal 2 schooldagen 
In de 3e en 4e graad: maximaal 1 schooldag 
In het buitenland: maximaal 5 schooldagen 
*bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½ , 24, 40 en 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 
schooldag. 
 
C Vrij in verband met een religieuze feestdag 
Ouders dienen hiertoe minimaal twee weken van tevoren een verzoek in bij de directeur.  
 
D Vrij in verband met een behandeling van uw kind 
Bij medische behandelingen (bijvoorbeeld logopedie, dyslexie) verdient het de voorkeur dat dit buiten schooltijd plaatsvindt. Het kind mist 
dan zo min mogelijk lestijd. Blijkt dit niet mogelijk, dan kunt u verlof indienen bij de directeur.  
 


