
Beoordeling vakantieverlof:  
In onderstaand stroomschema controleert u of een aanvraag  voor extra vakantieverlof is toegestaan. In dit 

geval kunt u een verzoekformulier vrijstelling aanvragen. Wij verzoeken u dringend dit achterwege te laten als 

u volgens dit stroomschema geen recht heeft op verlof.  Kinderen van 4 jaar vallen nog niet onder de 

leerplichtwet. Toch vragen we u om ook voor die kinderen een aanvraag in te dienen.  

 
 

Betreft het een aanvraag  

vakantieverlof?  
 
 

Ja, betreft het een aanvraag  

voor meer dan 10 dagen?  
 
 

Nee, betreft het een eerste  

aanvraag gedurende het  

cursusjaar?  
 
 

Ja, wordt er een beroep   

gedaan op de specifieke  

aard van het beroep van  

(één van) de ouders?  
 
 

Ja, is er binnen de 3 langere school- 

vakanties een mogelijkheid  

om 2 weken op vakantie te  
gaan met het gezin?  
 
 
 

Nee, zijn de ouder(s) in 

loondienst?  
 
 

Nee, als er sprake is van  

een eigen bedrijf. Wordt het  
merendeel van de inkom- 

sten in de vakantieperiodes 

 verdiend? (Zo mogelijk  
een inschatting maken)  
 
 

Ja, kan de vakantie afge- 

stemd worden met perso- 
neel in het bedrijf?  
 
 

Nee, betreft het de eerste  

twee weken van het   

schooljaar?  
 

Nee, U mag vakantieverlof   

aanvragen. 

 

Nee, beoordelen als gewichtige omstandigheid. Dit betreft  

geen vakantie. Volg regels op achterzijde * 
 
 

Ja, deze aanvraag is niet mogelijk. Vakantieverlof kan maar tot  

maximaal 10 dagen worden verleend.  
 
 

Nee, deze aanvraag is niet mogelijk. Vakantieverlof mag slechts   

1 x per jaar worden verleend.  
 
 

Nee, dan de is de aanvraag niet mogelijk. Alleen vanwege de   

specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders   

kan een uitzondering gemaakt worden en vakantieverlof   

verleend worden.  
 
 

Ja, geen verlof mogelijk. Kinderen en hun ouders hebben “recht” om  1 x 

per jaar gedurende twee weken met het gezin op   

vakantie te kunnen gaan. In dit geval kan dat binnen de  
schoolvakanties.  
 
 

Ja, in principe geen verlof mogelijk. Afspraken omtrent vakantie(s) is een 

zaak tussen werkgever en werknemer, waarbij rekening  dient te worden 

gehouden met de schoolvakantie(s) van  

leerplichtige kinderen. Uitzonderingen dienen volledig door de werkgever 
verantwoord te worden aan de leerplichtambtenaar middels een 
werkgeversverklaring. 
 
 

Nee, geen verlof mogelijk. Er wordt in de wet uitgegaan van de   

specifieke aard van het beroep, waarbij de inkomsten   
seizoensafhankelijk moeten zijn.  
 
 

Ja, verlof is niet mogelijk. Van werkgevers wordt verwacht dat zij voor hun 

eigen kinderen rekening houden met de  leerplicht. 
 
 
 
 
Ja, verlof niet mogelijk. De leerplicht sluit vakantieverlof in de eerste twee 

weken van het schooljaar uit.  



 

*Verlof in geval van ,,andere gewichtige omstandigheden” 
 
Door de aparte bepaling over ,,vakantie” zal de toepassing van de   

,,andere gewichtige omstandigheden” (art. 11 g.) tot een gering aantal   

gevallen worden teruggebracht. Het gaat in beginsel om externe, veelal   
buiten de wil van de leerplichtige of zijn ouders gelegen omstandigheden. 
 

Hierbij moet gedacht worden aan:  

 een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;  

 verhuizing (ten hoogste 1 dag);  

 bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten 2e t/m 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of 

dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende);  
 ernstige ziekte van ouders of, bloed- of aanverwanten t/m 3e graad (duur in overleg met de schoolleiding);  

 overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen), van bloed- of aanverwanten in de 

2e graad (ten hoogste 2 dagen), van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad (ten hoogste 1 dag);  
 het 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig  huwelijksjubileum van ouders of 

grootouders (1 dag). 
 

Géén redenen voor verlof:  

 familiebezoek in het buitenland;  

 vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;  

 het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden;   

 een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te   

 gaan;  

 eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;  

 deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband;   

 als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben.  
 

Een aanvraag voor verlof in geval van ,,andere gewichtige omstandigheden” moet bij voorkeur  

acht weken van tevoren, of als dit niet mogelijk is uiterlijk twee dagen na ontstaan van de   

verhindering, schriftelijk bij de schoolleiding worden ingeleverd. Het maximum aantal dagen dat  
de directeur mag verlenen bedraagt 10. Indien het gaat om meer dan 10 schooldagen dan is de  

leerplichtambtenaar van de woongemeente bevoegd om een beslissing te nemen.  

 

 

U heeft het stroomschema gevolgd en /of de regels rond gewichtige omstandigheden. 

 

U voldoet aan de voorwaarden die gelden voor het verlenen van verlof? 

 In dit geval  kunt u verlof aanvragen met het daarvoor geldende formulier. 

 

U voldoet niet aan de voorwaarden die gelden voor het verlenen van verlof? 

 In dit geval vragen wij u geen verlof aan te vragen, aangezien dit wordt afgewezen. 
 
 
Dagelijks worden de absenten genoteerd. Ongeoorloofd verzuim moet door ons bij de leerplichtambtenaar gemeld 
worden. Ook als vergeten wordt het verzuim van de kinderen door te geven! 
Bij ongeoorloofd schoolverzuim kan een boete opgelegd worden. De boete bedraagt per kind per dag € 50,--. Per week 
gaat het om € 375 per gezin,  per 2 weken € 500 per gezin. Bij herhaling binnen 5 jaar loopt de boete op tot € 500,-- per 
week en € 750,-- per 2 weken per gezin.   
Als de school in gebreke blijft en ongeoorloofd verzuim goedkeurt of niet meldt, worden er boetes opgelegd die in de 
duizenden euro’s lopen, gerelateerd aan het budget en de grootte van de school. 


