
  

 
 

   
 

 

 

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties 

Op grond van artikel 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969. 
 
  

▪ Gewichtige omstandigheden - 10 schooldagen per schooljaar of minder 
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden dient minimaal 8 weken 
tevoren aan de directeur van het kindcentrum te worden voorgelegd, met uitzondering van 
onvoorziene omstandigheden. In het laatste geval dient het verzoek zo spoedig mogelijk, maar zeker 
binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden 
voorgelegd. 
  
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

- het voldoen aan een wettelijke of religieuze verplichting, zover dit niet buiten de lesuren kan; 
- verhuizing (ten hoogste 1 dag); 
- het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (1 of ten 

hoogste 2 dagen): 
- het bijwonen van een 12 ½ -, 25-, 40-, 50-, en 60 jarig huwelijks jubileum van bloed- of 

aanverwanten (1  dag). 
- het bijwonen van 25-, 40-, 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (1 dag) 
- ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (duur in 

overleg); 
- overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen); bloed- of 

aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2   dagen); bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e 
graad (1 dag) 

- overlijden in het buitenland 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen;  
Bij de aanvraag voor extra verlof dient bewijs te worden overhandigd waaruit blijkt dat de aanvraag 
voor het verlof aan één van de bovengenoemde voorwaarden voldoet. 
  
 

▪ Gewichtige omstandigheden - meer dan 10 schooldagen per schooljaar 
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden dient minimaal 8 weken van 
tevoren via de directeur van de school te worden voorgelegd aan de leerplichtambtenaar van de 
gemeente. 
Hiervoor geldt de volgende voorwaarde: 

- de ouder(s)/verzorger(s) dienen een verklaring van een arts of een maatschappelijk 
werk(st)er te kunnen overleggen waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is op grond van 
medische- of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden. 

 
 

▪ Specifieke aard van het beroep 
Als wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouder(s)/verzorger(s) het slechts 
mogelijk is buiten de reguliere schoolvakanties als gezin op vakantie te gaan. De werkgever dient 
hiervoor een verklaring te overleggen waaruit blijkt dat er geen verlof binnen een reguliere vakantie 
mogelijk is. 
  
Vakantieverlof wegens specifieke aard van het beroep mag: 



  

 
 

   
 

- éénmaal per schooljaar worden verleend; 
- mag niet langer duren dan 10 schooldagen; 
- mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 

 
Extra verlof wordt in principe niet verleend wanneer er sprake is van één van de volgende redenen: 

- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding; 
- familiebezoek in het buitenland; 
- een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te 

gaan; 
- omdat de tickets al gekocht zijn of door gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; 
- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte; 
- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit gezin al of nog vrij zijn; 
- oriënteren op terugkeer naar land van herkomst of emigratie; 
- het willen van een skivakantie en geen verlof krijgen van de werkgever tijdens de kerst- en 

voorjaarsvakantie; 
- vakantiespreiding in Nederland. 

 
De directeur van de school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de 
leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar houdt regelmatig controles op de school van uw 
kind(eren).  
 
Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken 
na dagtekening een bezwaarschrift indienen bij de directeur. In spoedgevallen kunt u de president 
van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 
 


