Wetsartikelen en richtlijnen voor het verlenen van extra verlof
Algemeen
Soms vraagt een studenten en/of ouder/verzorger verlof buiten de schoolvakanties aan. In dergelijke gevallen
moet (waar mogelijk) ruim van tevoren een schriftelijk verzoek worden ingediend bij de directeur van de school
of aan degene die deze taak heeft gekregen namens de directeur. Als de aanvraag voor extra verlof niet meer
dan tien dagen binnen één schooljaar betreft, beslist de directeur of het verlof kan worden verleend.
Bij meer dan tien dagen beslist de Leerplichtambtenaar (LPA) van de woongemeente over de aanvraag. Bij
de beoordeling van bovenbedoelde aanvragen voor extra verlof dienen de school en de LPA zich te houden
aan onderstaande wettelijke richtlijnen.
Bij verzoeken om vakantieverlof en verlof wegens gewichtige omstandigheden geldt het volgende:
 Verlofaanvragen dienen schriftelijk en vooraf 2 dagen van te voren of uiterlijk binnen 2 dagen na het
ontstaan van de verhindering bij de directeur te worden ingediend. Indien de aanvraag niet binnen de
gestelde termijn is ingediend, moet de aanvragen worden beargumenteerd waarom dit niet is gebeurd.
 Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van verlof, bijvoorbeeld het achteraf tonen
van bepaalde bescheiden.
 De toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing goed worden
gemotiveerd door de directeur.
 Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden.
 Alle aanvragen dienen, voor zover in redelijkerwijze mogelijk is, te worden vergezeld met bewijsmiddelen.
 Verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook worden toegekend in de eerste 2 weken na de
zomervakantie, hier moet echter terughoudend mee worden omgegaan.

Vakantieverlof
Dit kan worden verleend indien het door de specifieke aard van het beroep van een van de ouder(s)/verzorger(s) slechts mogelijk is om buiten de schoolvakanties met hun kind(eren) op vakantie te gaan. Hiertoe moet
een schriftelijk verzoek worden ingediend bij de directeur, dat gepaard gaat met een werkgeversverklaring,
minimaal 8 weken vóór de verhindering.
Binnen deze voorwaarden mag het vakantieverlof (artikel 11 f en 13a van de Leerplichtwet):
 eenmaal per schooljaar plaatsvinden en maximaal 10 schooldagen beslaan;
 niet plaatsvinden in de eerste 2 lesweken van het schooljaar.
Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ dient voornamelijk te worden gedacht aan seizoensgebonden
werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het
gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien
zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische
problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de
omzet wordt behaald is onvoldoende. Bij een aanvraag voor verlof dient een schriftelijk bewijs te worden
overlegd.

Vrijstelling wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging
Studenten worden vrijgesteld van de verplichting de school te (laten) bezoeken, indien dit wordt verhinderd
door vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Een beroep op deze regel kan
slechts worden gedaan, indien de directeur uiterlijk 2 dagen vóór de verhindering daarvan in kennis is gebracht
(artikel 11e en 13b van de Leerplichtwet). Carnaval is geen religieuze feestdag.
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Religieuze feestdagen:
 Christelijke feestdagen:
o Goede vrijdag (1 dag).
o Pasen (2 dagen).
o Hemelvaartsdag (1 dag).
o Pinksteren (2 dagen).
o Kerst (2 dagen).
 Chinese feestdagen:
o Chinees nieuwjaar (1 dag).
 Islamitische feestdagen:
o Offerfeest (kan 3 dagen duren, de imam laat weten dat leerplichtige studenten ook alleen de 1 e dag
kunnen vieren en daarna weer naar school gaan).
o Suikerfeest (1 dag).
 Joodse feestdagen:
o Paasfeest (Pesach) (tweemaal 2 dagen).
o Wekenfeest (Sjawoe’ot) (1 dag).
o Joods Nieuwjaar (Rosh Hasjana) (1 dag).
o Grote Verzoendag (Jom Kipoer) (1 dag).
o Loofhuttenfeest (Soekot) (eenmaal 2 dagen + eenmaal 3 dagen).
o Slotfeest (Sjemini Atseret) (1 dag).
o Vreugde der Wet (Simchat Tora) (1 dag).
 Hindoe feestdagen:
o Holifeest (1 dag).
o Diwalifeest (1 dag).
o Krishna Janamashtmi (1 dag).
o Navratri (alleen de laatste dag).
o Maha Shivratri (1 dag).

Zwangerschaps- en bevallingsverlof (18- en 18+)
Zwanger en het hebben van een kind zijn geen redenen om thuis te blijven. Vergelijk dit met de situatie van
iemand die werkt. Op een gegeven moment gaat de student met zwangerschapsverlof. Dit is 6 tot 4 weken
voor de datum waarop het kind wordt verwacht. Hierover dient een afspraak gemaakt te worden door de coach
met de student. De uiterste datum waarop iemand met zwangerschapsverlof gaat is 4 weken voor de verwachte bevallingsdatum. Een kopie van deze datum dient als bewijs voor het verlof in het dossier van de
student te komen. Dit bewijs kan door de student aan een verloskundige of arts gevraagd worden.
Na de bevalling krijgt de student bevallingsverlof. Dit is 10 tot 12 weken na de bevalling. Het totale zwangerschaps- en bevallingsverlof duurt 16 weken:
 4 weken voor de bevalling verlof opgenomen, dan is er na de bevalling nog recht op 12 weken;
 6 weken voor de bevalling verlof opgenomen, dan is er na de bevalling nog recht op 10 weken;
 Wordt een kind te vroeg geboren dan wordt het niet opgenomen verlof van voor de bevalling opgeteld
bij het recht op verlof na de bevalling;
 Wanneer het kind te laat wordt geboren dan betekent dit niet dat het verlof na de geboorte wordt ingekort.
Geoorloofd verzuim of verlof moeten bij de directie worden aangevraagd. Als de student na afloop van het
verlof weer naar school komt is het belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt door de coach met de
student.
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Andere gewichtige omstandigheden
Een verzoek om verlof wegens andere gewichtige omstandigheden voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar, dient vooraf, 2 dagen van te voren of uiterlijk binnen 2 dagen na het ontstaan van de verhindering aan de
directeur te worden voorgelegd. Voor een verzoek om verlof voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar
besluit de leerplichtambtenaar (artikel 11 g en 14 van de Leerplichtwet).
In de praktijk komen de volgende invullingen voor:
 Voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld voorkomen voor een rechtbank) voor zover dit niet
buiten de lesuren kan plaatsvinden: maximaal 10 dagen.
Soort bewijs: wat van toepassing is.
 Verhuizing: maximaal 1 dag.
 Bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (ouders, (over)grootouders,
broers/zusters, ooms/tantes, (achter(klein)kinderen): in Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag, in het buitenland maximaal 5 schooldagen.
Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte).
 Ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- en aanverwanten tot en met de
3e graad (ouders, grootouders, broers/zusters, (achter(klein)kinderen) : maximaal 10 dagen.
Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt.
 Overlijden van bloed- en aanverwanten
o in de 1e graad (ouders, kinderen): maximaal 5 schooldagen;
o in de 2e graad (grootouders, broers/zusters, kleinkinderen): maximaal 2 schooldagen;
o in de 3e en 4e graad ((bet)overgrootouders, (oud)ooms, (oud)tantes, neven en nichten, achterkleinkinderen): maximaal 1 schooldag;
o in het buitenland: 1e t/m 4e graad: maximaal 5 schooldagen;
Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden).
 Bevalling van de echtgenote, de geregistreerde partner of de persoon met wie de student ongehuwd
samenwoont: maximaal 2 dagen.
Soort bewijs: geboortekaartje.
 Een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubilea van ouder(s)/verzorger(s) of grootouder(s): maximaal 1 schooldag.
 Een 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubilea van ouders/verzorgers of grootouders: maximaal 1
schooldag.
 Theorie-examen CBR: maximaal de benodigde tijd.
 Praktijkexamen CBR: maximaal de benodigde tijd.
 Andere naar het oordeel van de directeur gewichtige omstandigheden: maximaal 10 schooldagen.

In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:











Familiebezoek in het buitenland.
Goedkope tickets in het laagseizoen.
Omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode.
Vakantiespreiding.
Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte.
Samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan.
Kroonjaren.
Sabbatical.
Wereldreis/verre reis.
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Bloed- en aanverwanten
Er zijn twee soorten verwanten:
 Bloedverwanten
Bloedverwantschap wordt verkregen doordat twee personen een gemeenschappelijke voorouder hebben. Twee broers zijn bloedverwanten, maar dat geldt ook voor neven en nichten. Er is sprake van twee
verschillende bloedverwantschappen, namelijk van bloedverwantschap in rechte lijn en van zijlijn. Bij
bloedverwantschap in rechte lijn is de ene bloedverwant een afstammeling van de ander, bijvoorbeeld
ouder en dochter. Bij bloedverwantschap in de zijlijn is er sprake van een gemeenschappelijke voorouder, bijvoorbeeld broer en zus. Bloedverwantschap ontstaat niet alleen door geboorte, maar kan ook
ontstaan door adoptie en erkenning.
 Aanverwanten
Aanverwantschap ontstaat door het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap en wel in
dezelfde graad als er bloedverwantschap bestaat tussen de echtgenoot of partner en diens bloedverwant. Na het huwelijk zijn de ouders van de echtgenoot of echtgenote aanverwanten geworden. Aanverwanten van elkaar zijn dus de schoonzoon en schoonmoeder en de schoonzus en zwanger. Door
het verbreken van het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt de aanverwantschap verbroken.
Er zijn nog enkele andere termen voor bepaalde verwanten:
 Schoonouders/schoonvader/schoonmoeder: de ouders van de partner van de student (= aanverwant).
 Schoonzoon/schoondochter: de man of vrouw van zoon of dochter van student (= aanverwant).
 Zwager/schoonzus: de man of vrouw van broer of zus van de student en de broer of zus van de partner
van de student (= aanverwant). Ook: de man of vrouw van zwager of schoonzus van student (= niet verwant).





Halfbroer/halfzus: een broer of zus van de student die dezelfde vader en een andere moeder of dezelfde
moeder en een andere vader heeft (= bloedverwant). Voor de graad van verwantschap maakt dat overigens geen verschil en geldt een halfbroer of halfzus als een gewone broer of zus.
Stiefouders/stiefvader/stiefmoeder: een latere man of vrouw van de vader of moeder van de student (=
aanverwant).




Stiefkinderen/stiefzoon/stiefdochter: een kind uit een eerder huwelijk van de man of vrouw van de student (= aanverwant).
Stiefbroer/stiefzus: een stiefzoon of stiefdochter van vader of moeder van de student (= niet verwant).
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Startpunt

Schema bloed- en aanverwanten

1e graad

(Adoptie)ouders:
vader/moeder

2e graad

Kleinkinderen:
kleinzoon/
kleindochter

Grootouders:
grootvader/
grootmoeder

Broer/zus
Zwager/Schoonzus

Achterkleinkinderen:
achterkleinzoon/
achterkleindochter

Overgrootouders:
overgrootvader/
overgrootmoeder

Neef/nicht

Oom/tante

Betovergrootouders:
betovergrootvader/
betovergrootmoeder

Achterneef/
achternicht

Neef/nicht

Oudoom/oudtante

Achterneef/
achternicht

Achterneef/
achternicht

5e graad

4e graad

Kinderen:
zoon/dochter

3e graad

Student
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