EXTRA VERLOF
Er komen regelmatig verzoeken voor extra verlof,
die helaas vrijwel allemaal afgewezen moeten
worden. De leerplichtwet geeft duidelijk aan
wanneer er extra verlof verleend mag worden en
wanneer absoluut niet. Hieronder volgt een
samenvatting van de belangrijkste passages uit
genoemde wet:
Een kind dat aan een school is ingeschreven, moet elke schooldag
naar school. Zolang het kind volledig leerplichtig is (vanaf 5 jaar),
zijn de ouders er voor verantwoordelijk dat het kind elke dag naar
school gaat. In de wet is bepaald wanneer de leerling niet naar
school hoeft (gewichtige omstandigheden). De meeste redenen
liggen voor de hand:
-

als
als
als
als

de leerling ziek is;
de school dicht is;
de leerling geschorst is;
godsdienstplichten vervuld moeten worden.

In artikel 11f wordt gesproken over “andere gewichtige
omstandigheden”, waarbij verzuim geoorloofd kan zijn. Er is dan
geen sprake van een vanzelfsprekend verlof: de noodzaak van het
verlof wordt per geval door de directeur en/of leerplichtambtenaar
beoordeeld. Voor het verlenen van dit verlof wordt onderscheid
gemaakt in:
a.
extra verlof wegens familie omstandigheden;
b.
extra verlof wegens vakantie.
ad. a. Omstandigheden waarvoor toestemming voor extra verlof
verleend kan worden, kunnen zijn:
1.
verhuizing (ten hoogste één dag);
2.
huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 4e graad
(voor één of twee dagen afhankelijk van de plaats van het
huwelijk);
3.
bij overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de 4e
graad;
4.
bij ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of
aanverwanten t/m de 4e graad;
5.
bij gezinsuitbreiding.
ad. b. Het op vakantie gaan buiten de schoolvakanties is alleen
toegestaan als het gaat om de enige vakantie die gedurende het
hele schooljaar wordt gepland. Tevens moet aannemelijk gemaakt
worden dat het door werkomstandigheden(middels een verklaring

van de werkgever) niet mogelijk is om in één van de reguliere
vakanties weg te gaan. Dit verlof kan verleend worden voor ten
hoogste 10 dagen.
In de praktijk betekent deze regeling dat aanvragen van verlof
voor vakantie slechts in uitzonderingsgevallen gehonoreerd kunnen
worden.
Ditzelfde geldt voor de verzoeken om één of enkele dagen eerder
met vakantie te mogen gaan of later terug te mogen komen.
Ouders dienen een verzoek voor extra verlof wegens vakantie
schriftelijk in bij de directie, zo mogelijk met een verklaring van
een derde (arts of werkgever). Ze dienen dit te doen voordat de
vakantie besproken is en minimaal een maand van te voren. De
directeur bepaalt aan de hand van de voorschriften of er verlof
verleend mag worden en kan worden. Bij twijfel voert hij overleg
met de leerplichtambtenaar. Op het niet naleven van de wettelijke
regels staat een straf van ten hoogste € 2500,00 of één maand
hechtenis.
Het is duidelijk dat er slechts zeer incidenteel verlof verleend mag
worden. Alle ouders worden vriendelijk doch dringend verzocht hier
rekening mee te houden. De regels worden vanuit school strikt
gehanteerd, niet omdat we ouders en kinderen geen extra vakantie
gunnen, maar omdat de wet ons weinig speelruimte geeft in deze
zaken.
U vindt een aanvraagformulier voor Extra Verlof bij Formulieren.
Met vriendelijke groet namens het schoolteam,
.
Directie ABS

