
VAKANTIEVERLOF 
 
Verlof wordt verleend door de directeuren van de onderwijsinstellingen en is alleen mogelijk 
wanneer: 

1. wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, voogden of 
verzorgers het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. 
Er dient een werkgeversverklaring overlegd te worden waaruit blijkt dat er geen 
verlof mogelijk is binnen de officiële schoolvakanties.  

2. dit verlof mag:  
  - hooguit eenmaal per schooljaar worden verleend; 
  - niet langer duren dan tien dagen; 
  - niet plaatsvinden in de eerste 2 lesweken van het schooljaar; 
  - niet gegeven worden voor eerder vertrek voor vakanties in verband met 
      mogelijke files; 

3. er gewichtige omstandigheden zijn ontstaan, maximaal 10 schooldagen per 
schooljaar (art 14, lid 1). 

 
Gewichtige omstandigheden verwijzen naar uitzonderlijke persoonlijke  
omstandigheden waarvoor de leerling extra verlof nodig heeft, zodat hiermee een 
kennelijk onredelijke situatie voorkomen kan worden. Noch in de leerplichtwet, noch in de 
memorie van toelichting wordt aangegeven, wat die zogenaamde “Andere Gewichtige 
Omstandigheden” kunnen zijn. Per geval dient dus de directie van de school (tot en met 
maximaal tien schooldagen) te beoordelen of een verzoek gehonoreerd kan worden. Bij 
meer dan tien schooldagen beoordeelt de leerplichtconsulent. 
 
Uitgangspunt is dat bij de beoordeling van de aanvraag een kennelijk onredelijke situatie 
vermeden kan worden. Bij de afweging blijft het belang van de leerling voorop staan. 
Doorgaans zal het extra verlof beperkt blijven tot een of enkele dagen. Wat hierbij redelijk 
is, is ter beoordeling van de directie. Richtlijnen voor gewichtige omstandigheden (tot 
max. tien dagen per jaar) gebaseerd op buitengewoon verlof voor ambtenaren zijn: 
▪ Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan 

geschieden. 
▪ Verhuizing (ten hoogste één dag). 
▪ Bij huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad (één of ten 

hoogste twee dagen). 
▪ Bij ernstige ziekte van ouders of bloedverwanten tot de derde graad (duur in overleg 

met de directeur). 
▪ Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in: 

o 1e graad (ten hoogste vier dagen). 
o 2e graad (ten hoogste twee dagen). 
o 3e en 4e graad (ten hoogste één dag). 

▪ Bij bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes (twee dagen). 
▪ Bij 25-, 40-, en 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (één dag). En bij 12 

½-, 25-, 40-, 50-, en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (één dag). 
▪ Bij “calamiteiten”, zoals brand (altijd in overleg). 
 
Gewichtige omstandigheden meer dan tien schooldagen per schooljaar (art 14, lid 3), 
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan tien 
schooldagen per schooljaar dient minimaal vier weken tevoren via de directie van de 
school bij de leerplichtconsulent van de woongemeente te worden ingediend. Vanaf de 
website kunt u een verlofformulier downloaden of bij de groepsleerkracht of de directeur 
ophalen, om uw verzoek voor extra verlof in te dienen. Absenties worden door de 
groepsleerkrachten bijgehouden. Wanneer een leerling om onbekende redenen niet 
aanwezig is, wordt er telefonisch contact met u opgenomen. Ongeoorloofd verzuim wordt 
door de directeur gemeld bij de leerplichtconsulent. 


