Verlofaanvragen en leerplicht
De minister heeft na landelijk onderzoek de regelgeving rond ongeoorloofd
schoolverzuim nader aangescherpt. Voorkoming van ongeoorloofd schoolverzuim is
daarbij een belangrijke doelstelling.
We achten het daarom van belang om ouders te informeren over de hoofdlijnen,
regels en toepassing van de leerplichtwet:
1. Er is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim, als een leerling zonder toestemming
van de directie, de lessen verzuimt, of in geval van afwezigheid wegens ziekte, dit
niet direct aan de schooldirectie wordt gemeld.
2. Ongeoorloofd schoolverzuim moet ook door de schoolleiding gemeld worden aan
de leerplichtambtenaar van de woongemeente, waarbij boete en/of strafrechtelijke
vervolging niet is uitgesloten.
3. Verlofgronden (vrijstelling van de leerplichtwet):
a. de nieuwe wet geeft een aanscherping van het geven van verlof voor vakantie
buiten de schoolvakanties. De schoolleiding mag slechts één keer per schooljaar
toestemming verlenen voor verlof buiten de schoolvakanties om, en dan voor ten
hoogste tien dagen (= twee schoolweken). Deze mogelijkheid is uitsluitend bestemd
voor kinderen van ouders met een beroep, dat het echt onmogelijk maakt binnen de
vastgestelde schoolvakanties met vakantie te gaan. De werkgever moet dit schriftelijk
kunnen aantonen. Hiermee moet een einde komen aan het verschijnsel, dat
leerlingen een extra vakantie vragen voor wintersport e.d. Ook moet hiermee
voorkomen worden dat kinderen eerder met vakantie gaan om de “drukte” voor te zijn
of voor zgn. midweekaanbiedingen.
b. verlof wegens vakantie is niet mogelijk in de eerste twee weken van een nieuw
schooljaar.
c. de schoolleiding beslist over aanvragen van verlof. Als voor een leerling het aantal
van tien verlofdagen wordt overschreden, dan beslist de gemeentelijke
leerplichtambtenaar. Een schoolleider die verlof verleent voor meer dan 10 dagen
per jaar, is strafrechtelijk aansprakelijk.
4. De volledige wettekst van de leerplichtwet is voor ouders op school aanwezig.
Voorwaarden extra verlof
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden, op grond van
het gestelde in artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969, voor 10 schooldagen per
schooljaar of minder moet vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de
verhindering aan de directeur van de school worden voorgelegd. Hiervoor gelden de
volgende voorwaarden:
a. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de
lesuren kan geschieden;
b. voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
c. voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad,
duur in overleg met de directeur;
d. bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten in de 3e graad, duur in
overleg met de directeur;
e. bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4
dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van
bloed- en aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag;
f. bij 25-, 40- en 50- jarige ambtsjubileum en het 12½, 25-, 40-, 50- 60-jarige
huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag;
g. voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen
vakantieverlof.

