
 
 

Verlofregeling 

We merken dat veel ouders/verzorgers vragen hebben over verlof. Wat mag wel, 
wat niet? Er bestaan meerdere verlofmogelijkheden. Extra vakantieverlof 
bijvoorbeeld. Of verlof vanwege bijzondere omstandigheden. Uw kind kan ook verlof 

krijgen omdat dat nodig is in verband met zijn/haar godsdienst of levensovertuiging. 
Hieronder leggen we uit welke soorten verlof er zijn en wat precies de regels 

zijn. Deze regels gelden vanaf dat uw kind vijf jaar is en dus leerplichtig. 
 

Vrijstelling 
Vrijstellingen van de Leerplichtwet zijn er ook. Omdat uw kind bijvoorbeeld 
ingeschreven staat op een school in het buitenland. Of misschien is er sprake van 

lichamelijke klachten waardoor het niet mogelijk is vervangend onderwijs te volgen. 
Ook als u kunt aantonen dat u en uw kind(eren) een rondtrekkend bestaan leiden, is 

het mogelijk een vrijstelling van de leerplicht te krijgen. 
 

Extra vakantieverlof 
Stel, u of uw partner heeft seizoenswerk. Of er is juist een piekdrukte in uw werk nét 
tijdens de schoolvakanties. In beide gevallen kan het lastig zijn met het gezin tijdens 

de schoolvakanties twee weken op vakantie te gaan. In zulke gevallen kunt u - 

minimaal acht weken vóór het ingaan van het verlof - extra vakantieverlof 

aanvragen. U moet dan wel kunnen aantonen dat er ‘onoverkomelijke 
bedrijfseconomische problemen’ ontstaan wanneer u tijdens de schoolvakantie vrij 

neemt met uw gezin. Organisatorische problemen in uw bedrijf of dat van uw 
partner vallen niet onder de regeling. 
 

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kan de schooldirecteur éénmaal per 

schooljaar, voor maximaal tien aaneengesloten schooldagen, toestemming 
verlenen voor extra vakantie. Dit mag niet in de eerste twee weken van het nieuwe 

schooljaar. 
 

Het is jammer als u en uw kind op extra vakantieverlof rekenen en de school dit toch 
niet geeft. Daarom leggen we hieronder uit in welke gevallen uw kind zeker niet voor 
extra vakantieverlof in aanmerking komt: 

 
• een uitnodiging van familie of vrienden om buiten een schoolvakantie op vakantie 

te gaan; 
• verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn; 

• familiebezoek in het buitenland; 
• vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding; 
• vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; 

• vakantie in verband met een gewonnen prijs; 
• eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte. 

 



Gaat u met uw kind(eren) op vakantie zonder dat u hiervoor toestemming heeft, 

dan is er sprake van luxe verzuim. De school moet dit melden bij de 
leerplichtconsulent. Die zal op zijn beurt een proces-verbaal tegen u opmaken. De 

officier van justitie beslist over mogelijke strafvervolging.  
  

Vrij voor niet-christelijke feestdagen 
Viering van niet-christelijke feestdagen houden we de richtlijn aan van één vrije dag 
per feest. 

 

Vrij bij bijzondere situaties 
Soms is er sprake van bijzondere situaties. Bijvoorbeeld een verhuizing, een huwelijk 

van familieleden of het overlijden van een naaste. Uw kind kan hiervoor een extra 
vrije dag krijgen. Deze moet zo spoedig mogelijk aangevraagd worden bij de 
directeur van de school. Als het kan liefst acht weken van tevoren. Of anders zo snel 

mogelijk.  
 

Uw kind kan extra verlof krijgen bij:  
• een verhuizing;  

• wettelijke verplichtingen;  
• een huwelijk of een viering van een zoveel jarig huwelijk (12½, 25, 40, 50 of 60 jaar) 
van bloed- of aanverwanten;  

• viering van een zoveel jarig ambtsjubileum (25, 40 of 50 jaar) van bloed- of 
aanverwanten;  

• ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten;  
• andere ‘gewichtige omstandigheden’, omstandigheden die onverwachts zijn of 
buiten de wil van de kinderen/ouders/verzorgers om gaan.  

 

Ziekte 
Bij ziekte kunt u ons bellen of e-mailen vanaf 8.00 uur op de eerste ziektedag met 
opgave van de aard van de ziekte. Dit geldt natuurlijk voor alle kinderen op onze 
school. U kunt ook een ziekmelding doen op Social Schools. 
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