AANVRAAG EXTRA VERLOF
Mag ik mijn kind zomaar een dag vrij geven? Hoe zit het eigenlijk met de leerplicht? Hiervoor kunt u
informatie vragen bij de directie, maar u kunt ook terecht bij de leerplichtambtenaar van de
gemeente.
Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig?
De echte leerplicht begint op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat een kind vijf jaar
is geworden. Bijvoorbeeld, als de vijfde verjaardag op 10 oktober valt, is het kind op de eerste
schooldag van november leerplichtig. Soms is een volledige schoolweek te lang voor jonge leerlingen.
Daarom biedt de leerplichtwet een mogelijkheid tot vrijstelling. Ouders van een vierjarige leerling
mogen, in goed overleg met de schooldirecteur, hun kind maximaal vijf uur per week thuishouden.
Blijkt dit onvoldoende te zijn, dan mag de directeur nog eens vijf extra uren vrijstelling per week
geven. De mogelijkheid tot vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van een leerling te
voorkomen.
In welke gevallen kunt u extra verlof aanvragen?
De leerplichtwet kent geen snipperdagen( bijvoorbeeld om een dag eerder op vakantie te gaan), maar
in bijzondere omstandigheden kunt u wel extra verlof aanvragen. Extra verlof is mogelijk als de
volgende omstandigheden zich voordoen:
1.
2.
3.
4.

Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3de graad van het kind: maximaal 2 dagen
12,5 of 25 jarig huwelijksjubileum van ouders: 1 dag
25, 40 of 50 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: 1 dag
Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3de graad van het kind: duur
in overleg met directeur
5. Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4de graad van het kind: duur in overleg
met directeur.
6. Verhuizing van gezin: 1 dag
7. Sommige religieuze feesten: in overleg met directeur.
Extra verlof kunt u aanvragen bij de school of de leerplichtambtenaar. Om tijd te creëren voor overleg
of eventuele bezwaarprocedure, dient uw verlofaanvraag minimaal 8 weken van tevoren bij de
directeur van de school binnen te zijn. Dit geldt niet in het geval er sprake is van bijzondere
omstandigheden. De verlofaanvragen zijn verkrijgbaar bij de groepsleerkrachten.
Vakantie onder schooltijd
De leerplicht stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als het gaat
om een gezinsvakantie, die het gezin niet in de schoolvakantie kan opnemen door de specifieke aard
van het beroep van ( een van ) de ouders, kan extra verlof worden verleend. Hierbij moet gedacht
worden aan seizoensgebonden werkzaamheden in de agrarische sector en de horeca. In dat geval mag
de schooldirecteur eenmaal per schooljaar het kind vrijgeven ( voor maximaal 10 schooldagen), zodat
het gezin toch op vakantie kan. Het gaat daarbij om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. De
verlofperiode mag overigens niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Op het
aanvraagformulier is een werkgeversverklaring opgenomen.
Verplichting voor schooldirecteuren
Schooldirecteuren hebben op basis van de leerplichtwet de verplichting om ongeoorloofd
schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de betreffende leerling

staat ingeschreven. Wanneer niet aan bovenstaande verplichting is voldaan, dan is er sprake van
vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Dit kan een proces-verbaal tot gevolg hebben.
Verlofaanvraag
Wilt u om welke reden dan ook, een vrije dag voor uw kind aanvragen op dagen dat er normale
schooluren zijn en uw kind aanwezig moet zijn? Vul dan onderstaand formulier in.

Aanvraag verlof als bedoeld in artikel 13a (extra vakantie)/artikel 14, lid 1
(wegens gewichtige omstandigheden) van de Leerplichtwet 1969
Ondergetekende,
Naam en voorletters

:________________________________________________

Adres

:________________________________________________

Postcode

:______________ Woonplaats:_______________________

Telefoon

:_______________________________________________

doet hierbij een aanvraag voor extra verlof voor de periode van_____________
tot en met __________________________ 20 ______
ten behoeve van zijn/haar kind(eren):
School

:________________________________________________________

1. Naam :________________________________ Geboortedatum:__________
2. Naam : ______________________________ Geboortedatum: __________
3. Naam :________________________________ Geboortedatum: __________

School :________________________________________________________
(in te vullen indien u kinderen heeft die een andere school bezoeken)
1. Naam :______________________________ Geboortedatum: ____________
2. Naam :______________________________ Geboortedatum:_____________

Dit verlof wordt aangevraagd wegens extra vakantie*/gewichtige omstandigheden*
Toelichting:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Denkt u om het invullen van de werkgeversverklaring op de achterzijde
van het formulier!
Datum:__________________________ Handtekening:______________________
Advies leerplichtambtenaar:_____________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Besluit netwerkdirecteur/directeur/rector: akkoord*/niet akkoord*

Toelichting:__________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Datum:_______________________ Handtekening:___________________________
Werkgeversverklaring

Naam werkgever :___________________________________________________
Adres

:___________________________________________________

Postcode

: _______________ Woonplaats:________________________

Telefoon

:___________________________________________________

Functie werknemer:___________________________________________________

Wilt u in het kort omschrijven waarom het voor de betreffende werknemer niet
mogelijk is binnen de vastgestelde schoolvakanties verlof op te nemen.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Datum:__________________________ Handtekening:____________________________

