Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties
Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient
minimaal acht weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
Verlof indien:

wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk
is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan; (een werkgeversverklaring wordt
overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakanties mogelijk
is).
Vakantieverlof mag, binnen deze voorwaarden:

éénmaal per schooljaar worden verleend;

niet langer duren dan tien schooldagen;

niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar of toetsperiode.

Andere gewichtige omstandigheden: tien schooldagen per schooljaar of minder
Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor tien
schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na
ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:
1. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de
lesuren kan geschieden;
2. voor verhuizing naar een andere gemeente voor ten hoogste twee dagen;
3. voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de vierde
graad voor één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt
gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende; bij een huwelijk in het
buitenland maximaal 5 dagen. Bewijs: kopie trouwakte en trouwkaart.
4. bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van familie t/m 3 e
graad: maximaal 10 dagen. Bewijs doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt.
5. bij overlijden of begrafenis/crematie van ouders (eerste graad): maximaal vier
dagen verlof. Bij broers, zussen of grootouders (tweede graad): maximaal twee
dagen verlof. Bij oom, tante, neef, nicht of overgrootouders (derde graad):
maximaal één dag verlof. In het buitenland geldt voor de 1e t/m de 4e graad
maximaal 5 dagen
6. bij bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes, duur maximaal één dag;
7. bij 12½ -,25-, 40-, en 50-jarige ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60jarige huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad voor
één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of het feest binnen Rotterdam wordt
gehouden;
8. voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke
redenen, maar geen vakantieverlof.

Gewichtige omstandigheden: meer dan tien schooldagen per schooljaar
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel
14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient
minimaal acht weken van tevoren, via de directeur van de school, aan de
leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te worden voorgelegd.
Verlof kan bijvoorbeeld voor verlening in aanmerking komen indien:
De ouders van de leerling een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er
kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of
sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden.
Waarschuwing
De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van
vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder
toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.
Verlofregeling
Bij de aanvang van de schoolloopbaan van uw kind ontving u via de Dienst Jeugd, Onderwijs
en Samenleving) de folder Extra verlof. Daarin zijn de regels verzuim en aanvraag voor verlof
buiten de schooltijden opgenomen.
Ziekte en/of verzuim
In zulke gevallen dient u dit met de directie te overleggen en een schriftelijke verklaring te
overhandigen.
Bij ongeoorloofde afwezigheid zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar op de hoogte te
stellen.
Bij ziekte of verhindering verwachten wij tussen 08.00 uur en 08.30 uur een telefoontje of
een email. Wanneer uw kind zonder opgaaf van reden niet op school is, zullen wij naar de
reden van afwezigheid bij u informeren.
Bijzondere activiteiten zoals schoolreisje, schoolkamp, werkweek, gymlessen, zwemlessen
en de sportdagen vallen onder het lesprogramma. Verzuim hiervan zonder geldige reden
wordt als ongeoorloofd schoolverzuim aangemerkt. Voor het zich onttrekken aan het
schoolzwemmen moet een medische indicatie bestaan.
Te laat komen
Wij verwachten dat alle kinderen elke dag op tijd op school komen, zodat we onze lessen
rustig kunnen beginnen. Wanneer uw kind regelmatig te laat is, wordt u daar als ouders door
de leerkracht op aangesproken. Oudere kinderen krijgen een briefje mee naar huis. Blijft het
te laat komen voorkomen, dan kan het zijn dat we leerplicht inlichten.

