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Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties
1. In verband met vakantie
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal
acht weken van tevoren bij de directeur van de school te worden ingediend. De directeur beslist over
het verzoek.
Verlof wordt slechts verleend indien:
● wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is
buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan en
● een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat verlof binnen de vastgestelde
schoolvakanties niet mogelijk is.

●
●
●
●

Vervolgens mag onder de volgende voorwaarden vakantieverlof worden verleend:
maximaal éénmaal per schooljaar;
niet langer dan tien schooldagen. De wetgever heeft hierbij als standpunt dat een gezin in
ieder schooljaar recht heeft op een gezamenlijke vakantie van twee weken;
het vakantieverlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar;
het vakantieverlof wordt enkel toegestaan als het de enige vakantie van de
ouder(s)/verzorger(s) en het kind/de kinderen gezamenlijk in dat schooljaar betreft.

2. In verband met andere gewichtige omstandigheden
a. bij verzuim van tien schooldagen per schooljaar of minder beslist de directeur van de school
Een verzoek of meerdere verzoeken om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden
voor (in totaal) 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. Deze beslist
over het verzoek.
Daarbij gelden voor bepaalde gebeurtenissen maximale termijnen. Bij de gebeurtenissen die hier
buiten vallen beslist de directeur.
b. bij verzuim van meer dan tien schooldagen per schooljaar beslist de leerplichtambtenaar
Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor meer dan tien
schooldagen per schooljaar dient minimaal zes weken van tevoren, via de directeur van de school,
aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te worden voorgelegd. De
leerplichtambtenaar beslist over het verzoek (op grond van art. 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969).
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Verlof kan bijvoorbeeld worden verleend indien:
De ouders van de leerling een verklaring van een arts, een maatschappelijk werk(st)er, etc. kunnen
overleggen waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale omstandigheden
van (één van) de gezinsleden. Bepalend toetsingscriterium voor 'gewichtige omstandigheden' is met
name of de omstandigheden buiten de wil om van de leerplichtige of zijn/haar ouders zijn gelegen.
3. In verband met religieuze feestdag
Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of
levensovertuiging. Als de leerling gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, moeten de
ouders dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk melden bij de directeur van de school.
Een leerling krijgt geen verlof voor carnaval, omdat dit, ondanks de religieuze oorsprong, geen
religieus feest is.
4. Behandeling onder schooltijd
Er zijn twee opties:
a. Behandelingen van onderwijskundige aard.
Bijvoorbeeld: Remedial Teaching, dyslexiebehandeling, etc. De behandeling moet worden gezien als
lestijd. Dit kan alleen als de behandeling onder verantwoordelijkheid van de school plaatsvindt en
voor ieder kind die dit nodig heeft beschikbaar is. Het moet dus gaan om een gratis of door de school
of basisverzekering vergoede behandeling, welke kwalitatief onder controle van de school valt.
Bovendien vindt het eventuele vervoer naar de behandellocatie onder verantwoordelijkheid van de
school plaats en dient de school dit zelf te verzorgen als ouders hier geen kans toe zien.
Binnen Panta Rhei staat de volgende richtlijn centraal bij een aanvraag om een leerling deel te laten
nemen aan een door externen georganiseerd aanbod:
● Een aanbod door externen moet voor alle leerlingen ongeacht achtergrond of financiële
situatie van de ouders toegankelijk zijn. In situaties waarin niet particulier georganiseerde
instanties (bijvoorbeeld de GGZ) ouders om een inkomensafhankelijke bijdrage vragen, wordt
het aanbod gezien als een aanbod dat toegankelijk is voor alle leerlingen: de leerling mag dan
onder schooltijd van dit aanbod gebruik maken. Voor deelname onder schooltijd aan een
aanbod bij een particuliere instantie of andere onderwijsorganisatie wordt alleen
toestemming gegeven als er sprake is van een bijdrage op vrijwillige basis.
● Het bestuur (en daarmee dus de school) blijft altijd verantwoordelijk voor:
o de kwaliteit van het aanbod dat door de externe partij wordt aangeboden;
o of de externe instantie beschikt over VOG’s van werknemers die bij de leerling
betrokken zijn;
o de doorgaande leerlijn van de leerling;
o de veiligheid van de leerling op de externe locatie en op de weg van en naar de
externe locatie.
● Ook als de geboden zorg of ondersteuning volgens bovenstaande richtlijn onder schooltijd
mag plaatsvinden, kan het voorkomen dat de directeur hier toch geen toestemming voor
geeft. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de school het niet in het belang van de
ontwikkeling van de leerling vindt dat het bepaalde lessen mist, of als de school twijfels heeft
over bijvoorbeeld de veiligheid van de leerling op de route van en naar een externe locatie.
De directeur heeft dus altijd de uiteindelijke zeggenschap over of een leerling wel of niet
onder schooltijd van een bepaald aanbod gebruik kan maken en op welke tijdstippen de
leerling wel of niet vrijgesteld kan worden van lessen.
De inspecteur laat scholen/besturen zelf beslissen welk aanbod, met inachtneming van
bovenstaande zaken, zij wel of niet toestaat onder schooltijd. Onderstaand kader is de richtlijn voor
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de scholen Panta Rhei. In gevallen waarin deze tabel niet voorziet, overlegt de directeur met het
College van Bestuur voordat er toestemming wordt verleend.
Aanbod

Aanbod dat door de school of door Panta Rhei
bovenschools of buiten het eigen schoolgebouw
wordt georganiseerd: bijvoorbeeld de Panta
Rhei-Plusklas
Aanbod van particuliere instantie voor individuele
of groepen leerlingen dat door ouders bekostigd
moet worden: particuliere Remedial Teaching,
particulier bekostigde faalangsttrainingen,
particuliere Plus-klassen, etc.
Aanbod van niet-particuliere instantie waar een
inkomensafhankelijke bijdrage voor wordt gevraagd
Aanbod van particuliere instantie of andere
schoolorganisatie waar een vrijwillige
ouderbijdrage voor wordt gevraagd
Aanbod voor individuele of groepen leerlingen dat
door de wijze van bekostigen geen drempels
opwerpt voor deelname: bijvoorbeeld
behandelingen bekostigd door
ziektekostenverzekeraar of door gemeente
vergoede behandelingen bij hulpverlenende
instanties (ONL, etc.)
Aanbod waarbij de school niet in kan staan voor de
veiligheid van de leerling: bijvoorbeeld een extern
aanbod waarbij het vervoer voor de leerling niet
adequaat geregeld is/kan worden
Aanbod waarbij de leerling te veel van het reguliere
lesprogramma mist waardoor de school geen
doorgaande ontwikkelingslijn meer kan garanderen
Aanbod dat het regulier lesprogramma kan
verstoren en/of geen primair educatief doel heeft

Toegestaan onder schooltijd

Niet toegestaan onder schooltijd

Toegestaan onder schooltijd
Toegestaan onder schooltijd

Toegestaan onder schooltijd

Niet toegestaan onder schooltijd

Niet toegestaan onder schooltijd

Naar eigen inzicht van de directeur

b. Behandelingen, niet van niet- onderwijskundige aard, waarvoor een verklaring van een
arts, psycholoog, maatschappelijk werker etc. aanwezig is.
De behandeling valt onder de vrijstelling van onderwijs wegens ‘gewichtige omstandigheden’.
Wanneer het gaat om minder dan 10 dagen per jaar beslist de directeur. Gaat het om meer dan 10
dagen per jaar dan dient door de ouders een verzoek neergelegd te worden bij de
leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze zal vragen om een verklaring van een deskundige.
Behandelingen die onder deze categorie vallen gelden niet als lestijd en vallen niet onder de
verantwoordelijkheid van de school. In dit geval kan de behandeling wel buiten de school plaats
vinden.

Samengevat:
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Reden verlof
Vakantie

Gewichtige
omstandigheden
(verhuizing,
1
huwelijk, etc)

Behandeling
niet-onderwijsku
ndige aard

Behandeling
onderwijskundige
aard (onder
schooltijd)

Duur van het
verlof
Max. 10
schooldagen

Verlof verleend
door
Directeur

Voorwaarde voor het verkrijgen van
het verlof
Specifieke aard beroep een van de
ouders + werkgeversverklaring
+ enige vakantie van het gezin

Max. 10
schooldagen

Directeur

Meer dan 10
schooldagen
Max. 10
schooldagen

Leerplichtambtenaar Verklaring arts, maatschappelijk
werker, etc.
Directeur
Verklaring arts, maatschappelijk
werker, etc.

Meer dan 10
schooldagen
Geen termijn

Leerplichtambtenaar Verklaring arts, maatschappelijk
werker, etc.
Directeur
Beschikbaarheid voor alle kinderen
die deze behandeling nodig hebben
(gratis of in basisverzekering)

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt
gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te
melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.
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● Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag;
● Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden:
geen maximale termijn;

● Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad;
in Nederland maximaal 1-2 schooldagen (binnen de regio 1 dag, buiten de regio 2 dagen)
in het buitenland maximaal 5 schooldagen;

● Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met
de 3e graad: geen maximale termijn

● Bij overlijden van bloed- of aanverwant;
o
o
o
o
●

in de 1e graad maximaal 5 schooldagen
in de 2e graad maximaal 2 schooldagen
in de 3e en 4e graad maximaal 1 schooldag
in het buitenland: 1e tot en met 4e graad maximaal 5 schooldagen;

Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 1/2, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van
ouder(s)/verzorger(s) of grootouders; maximaal 1 schooldag.
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