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Verlofregeling 
Aan:   team De Duinvlinder 
Van:    directie De Duinvlinder 
Doel:   vaststelling beleid 
Status:   vastgesteld  
Versie / datum:  1.0 / augustus 2016 

Leerplicht/Verlof  

Het basisonderwijs is bestemd voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Een kind wordt leerplichtig 
wanneer het vijf jaar is geworden. Een kind moet dan op de eerste schooldag van de maand die volgt op de 
maand waarin het jarig is naar school. U moet als ouder uw zoon of dochter op een basisschool inschrijven. 
Op u rust ook de verplichting ervoor te zorgen dat uw kind elke dag naar school gaat. Op de leeftijd van vier 
jaar is het nog niet verplicht. Een kind dan drie jaar en tien maanden is mag maximaal 5 dagen wennen.  

Wanneer een volledige schoolweek voor uw vijfjarige kind nog te vermoeiend is, kunt u in overleg gebruik 
maken van een speciale regeling. Deze houdt in dat u uw kind maximaal vijf uur per week mag thuishouden. 
Dit kan alleen in overleg met de directie en stopt zodra uw kind zes jaar is.  

Over het algemeen stromen leerlingen na acht schooljaren (16 fases) uit naar het voortgezet onderwijs. In 
ieder geval moet een leerling de basisschool verlaten aan het einde van het schooljaar waarin hij of zij 
veertien is geworden.  

Wanneer u buiten de schoolvakanties om, extra vrije dagen voor uw kind wilt opnemen, dan is dat niet 
zonder meer mogelijk. De redenen waarop tijdelijke vrijstelling gegeven kan worden staan in artikel 11 van 
de leerplichtwet. De directeur van de school is bevoegd verlof te verlenen indien dit naar haar oordeel om 
gewichtige omstandigheden nodig is. Een vakantie buiten de reguliere vakantieweken om is in principe geen 
gewichtige omstandigheid en zal derhalve niet toegestaan worden. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld 
zwemlessen onder schooltijd. De wettelijke richtlijnen voor het aanvragen van bijzonder verlof kunt u 
opvragen bij de directie van De Duinvlinder. Op de volgende pagina staat ook alvast één en ander 
uitgewerkt voor u. Het formulier voor het aanvragen van het verlof kunt u verkrijgen bij de mentor en/of 
directie. Deze aanvraag dient bij voorkeur minimaal 14 dagen tevoren aangevraagd te worden. 

Een dokters- en tandartsbezoek staan ook aangemerkt als extra verlof. Probeert u daarom deze zoveel 
mogelijk om schooltijd heen te plannen. Wanneer uw kind afwezig is zonder tijdige afmelding, dan wordt dit 
ook als extra verlof beschouwd. Indien dit opvallend vaak gebeurt, zullen wij een melding doen bij de 
leerplichtambtenaar van de gemeente.  

U wordt dringend verzocht, om misverstanden te voorkomen, de melding van ziekte of verzuim, schriftelijk, 
per e-mail (info@deduinvlinder.nl) of telefonisch (036-76 76 006) te doen. Berichten doorgeven via 
broertjes/zusjes accepteren wij niet.  
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Voorwaarden voor vrij buiten de schoolvakanties 
Uw kind kan uitsluitend vrij krijgen als: 
U door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt. Omdat u bijvoorbeeld seizoensgebonden 
werk doet, of dan piekdrukte heeft op uw werk; 
Uw vakantie niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt; 
Uw vakantie niet langer duurt dan 10 schooldagen. 
 
Toestemming vragen 
U kunt vrij vragen voor uw kind bij de schooldirecteur. Dit moet u schriftelijk doen en uiterlijk 8 weken 
voordat u op vakantie gaat. Ook moet u hiervoor een verklaring van uw werkgever hebben. Daarin staat dat 
u niet op een ander moment op vakantie kunt gaan. De directeur beslist dan of uw kind vrij krijgt van 
school. Als het om langer dan 10 dagen gaat, beslist de leerplichtambtenaar. 
 
Niet eens met beslissing 
Krijgt u geen toestemming om buiten de schoolvakantie op vakantie met uw kind te gaan?  En bent u het 
niet eens met deze beslissing? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft 
genomen. Meestal is dit de directeur van de school. 
 
Vrij bij bijzondere omstandigheden 
U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij belangrijke 
familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. 
 
Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van naar school gaan. Dan is er geen sprake van schoolverzuim of 
spijbelen. Een leerling hoeft bijvoorbeeld niet naar school bij: 

• ziekte; 
• schorsing; 
• een religieuze feestdag; 
• een huwelijk; 
• een begrafenis. 

 
Ouders en leerlingen moeten voldoen aan de voorwaarden bij geoorloofd schoolverzuim. Bij ziekte moet het 
schoolhoofd dit op tijd horen. Heeft de leerling een verplichting vanuit zijn geloofsovertuiging? Ook dan 
moeten de leerling en ouders het schoolhoofd van tevoren informeren. Afwezig zijn door een huwelijk of 
begrafenis mag alleen als het schoolhoofd vooraf toestemming heeft gegeven. Voor een huwelijk of begrafenis 
verzoeken wij u een kopie van de kaart bij de aanvraag te doen. 
 


