
                                  

     

Procedure verlofaanvraag 

    
Inleiding 
Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn leerplichtig. Zij moeten naar school om zich voor te bereiden 
op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Soms kan uw kind vrijstelling krijgen van de leerplicht. Er zijn 
drie soorten vrijstelling mogelijk: 

 Vrijstelling voor een aantal uren onderwijs voor kleuters van 5 jaar. 

 Vrijstelling van inschrijving op een school. 

 Met goede reden niet naar school. 
 
Dit document beschrijft kort te procedure omtrent de laatst genoemde vrijstelling: met goede reden 
niet naar school. Voor meer informatie verwijzen we u naar website van de rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/vrijstelling-leerplicht 
 
Geoorloofd schoolverzuim – informeren of toestemming vragen 
Er zijn momenten dat uw kind niet naar school hoeft te gaan. Bijvoorbeeld bij ziekte, schorsing, 
vanwege het geloof, een huwelijk of een begrafenis. 
 
In geval van ziekte of wanneer uw wilt dat uw kind vrij is vanwege een feestdag (bijvoorbeeld het 
Suikerfeest of het Joods Paasfeest) dan informeert u de school. In het geval van ziekte zo spoedig 
mogelijk. In het geval van feestdagen voorafgaand aan de feestdag. 
 
In het geval van een huwelijk of een begrafenis moet u vooraf toestemming vragen aan de directeur 
van de school. U gebruikt hiervoor het formulier “Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek” 
dat te downloaden is van onze website. Wanneer u twee tot tien dagen verlof aanvraagt dan geeft u 
hierop een toelichting. De directeur beslist of uw kind vrij krijgt. Bij een aanvraag van meer dan tien 
dagen moet de leerplichtambtenaar toestemming geven. 
 
Vakantie buiten de schoolvakanties 
U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. U kunt een boete krijgen als u 
dit wel doet. Als u in de schoolvakanties niet weg kunt vanwege uw werk, kunt u toestemming 
vragen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. 
 
U vraagt minimaal acht weken voordat u op vakantie gaat toestemming aan de directeur. Hiervoor 
gebruikt u het formulier “Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek” dat te downloaden is van 
onze website. De directeur mag uw kind vrijgeven voor maximaal tien schooldagen. Dit mag één keer 
in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet. 
 
Hieronder volgt een overzicht van de voorwaarden om buiten de schoolvakanties op vakantie te 
gaan. Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als: 

 dit niet in de eerste twee weken na de zomervakantie is; 

https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/vrijstelling-leerplicht


 u door uw werk niet op vakantie kan tijdens de schoolvakanties; 

 u dit schooljaar buiten de schoolvakanties nog niet op vakantie bent geweest; 

 u niet twee weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin. In geen enkele 
schoolvakantie. 


