TOELICHTING ‘FORMULIER AANVRAAG BIJZONDER VERLOF
COLLEGE DE OPMAAT’

INLEIDING
Volgens de Leerplichtwet moeten leerlingen tussen de 5 en 18 jaar onderwijs volgen,
totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden.
Buiten de schoolvakanties mogen leerlingen geen vrij krijgen.
Wel zijn er uitzonderingen. Dat wordt bijzonder verlof genoemd. Hiervoor moet formeel
een ‘ontheffing van de verplichting van de Leerplichtwet’ worden aangevraagd.
Voor toekenning van verlof is nodig:
- schriftelijke aanvraag van de ouder(s)/verzorger(s) met bijbehorende
bewijsmiddelen
- schriftelijke toestemming of afwijzing van de locatieleider
Van zowel de ouder(s)/verzorger(s) als de locatieleider is een handtekening vereist.
Het verlof moet op een redelijke termijn voor de verlangde periode worden aangevraagd.
De school hanteert de volgende termijnen:
Termijn
Situatie
8 weken
vakantie onder schooltijd
4 weken
verhuizing, huwelijk en jubileum
1 week
religieuze verplichting en overlijden
locatieleider
andere omstandigheden
beslist
HOE U VERLOF AANVRAA GT
U kunt verlof aanvragen met het aanvraagformulier van de school: ‘Formulier Aanvraag
bijzonder verlof College de Opmaat’.
Het formulier staat op de website van de school. U kunt deze ook ophalen bij de
administratie. Het door u volledig ingevulde en ondertekende formulier met de bijlagen
kunt u bij de administratie inleveren. De administratie zorgt ervoor dat deze bij de
locatieleider komt. Deze neemt een besluit en stelt u binnen een week na uw aanvraag
daarvan op de hoogte.
SITUATIES WAARIN VERLOF NIET IS TOEGESTAAN
-

voor familiebezoek in het buitenland
voor vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding
omdat tickets al gekocht zijn of niet meer te krijgen zijn in de schoolvakantie
omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn
voor eerder vertrek of latere terugkomst wegens (verkeers)drukte
voor een uitnodiging van familie om samen te reizen of om buiten de
schoolvakantie op vakantie te gaan
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SITUATIES WAARIN VERLOF WEL IS TOEGESTAAN
De wet kent 2 uitzonderingen waarin verlof WEL is toegestaan:
1. het specifieke beroep van een van de ouders
2. andere gewichtige omstandigheden
In alle gevallen geldt dat het verlof zo kort mogelijk moet zijn en dat u met een
bewijsstuk moet komen.
Uitzondering 1: het specifieke beroep van een van de ouders
Als een van de beide ouder(s)/verzorger(s) een beroep of bedrijf heeft dat het
onmogelijk maakt om in de schoolvakantie op vakantie te gaan (bijvoorbeeld
seizoenswerk of piekdrukte).
Als bewijs moet u een schriftelijke verklaring aan de school geven.
Uitzondering 2: andere gewichtige omstandigheid
Dit zijn omstandigheden die meestal buiten de wil van de ouder of leerling liggen.
Voorbeelden waarbij verlof is toegestaan:
- verhuizing
- voldoen aan wettelijke verplichtingen tijdens lestijd
- huwelijk
- ernstige levensbedreigende ziekte familielid zonder kans op herstel
- overlijden familielid
- jubilea
- andere omstandigheden
In de ‘Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige
omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969’ staat exact beschreven wanneer
verlof wel en niet is toegestaan en hoelang deze maximaal mag duren.
Op uw verzoek reikt de administratie deze graag aan u uit.
U vindt deze ook op internet: https://wetten.overheid.nl/BWBR0031787/2012-07-01.
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