Bijlage 4 Vrijstelling schoolbezoek
Leerplicht en verlof. In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er
onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een
aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere
reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor
zo'n uitzondering houden. Enkele regels en uitzonderingen staan hieronder beschreven. De
uitgebreide versie vindt u op de site (www.rbl-zhn.nl).
Religieuze verplichtingen. Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit
godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één
dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van
extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van tevoren bij de directeur van de school te
melden.
Vakantie. Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel
gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de
specifieke aard van het beroep van (een van) de ouders. Op deze bepaling kan alleen een
beroep worden gedaan wanneer de specifieke aard van het beroep het simpelweg
onmogelijk maakt om tijdens de schoolvakanties ten minste twee weken aaneengesloten per
schooljaar op vakantie te gaan.
Andere gewichtige omstandigheden. Onder 'andere gewichtige omstandigheden' vallen
situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde
omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: een verhuizing
van het gezin, het bijwonen van een huwelijk of begrafenis, viering van een jubileum.
Wat daar niet onder valt: familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkope
periode of in verband met een speciale aanbieding, vakantie onder schooltijd bij gebrek aan
andere boekingsmogelijkheden, een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de
normale schoolvakantie
Indienen aanvraag. Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn
verkrijgbaar bij de directeur van de school. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief
relevante verklaringen, tenminste 8 weken van tevoren in bij de directeur van de school. De
directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van ten hoogste
10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege 'andere gewichtige omstandigheden'
meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de
leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening
van de directeur te hebben gehoord.
Bezwaar en beroep. Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het
niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij
de persoon die het besluit heeft genomen. U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar
mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw
bezwaarschrift is genomen.
Ongeoorloofd verzuim. 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.

