
 

 

 
 

 
Bijzonder verlof 

 

Soms kunt u bijzonder verlof aanvragen. Bij verlof tot tien schooldagen neemt de schooldirecteur een 

besluit. De directeur moet zich hierbij houden aan regels die in de wet zijn vastgelegd. Gaat het om 

meer dan tien schooldagen? Dan beslist de leerplichtambtenaar. 

 

Bijzondere omstandigheden en vastgestelde dagen 

 

Verhuizing 1 schooldag 

Een huwelijk/samenlevingsovereenkomst van ouders, 

verzorgers, broers, zussen, ooms, tantes (overgroot)opa’s 

of (overgroot)oma’s 

1 schooldag 

Een huwelijk/samenlevingsovereenkomst van ouders, 

verzorgers, broers, zussen, ooms, tantes (overgroot)opa’s 

of (overgroot)oma’s buiten de woonplaats 

Maximaal 2 schooldagen 

Een huwelijk/samenlevingsovereenkomst van ouders, 

verzorgers, broers, zussen, ooms, tantes (overgroot)opa’s 

of (overgroot)oma’s buiten Nederland 

Maximaal 5 schooldagen 

Overlijden van ouders of verzorgers Maximaal 5 schooldagen 

Overlijden van broers, zussen, opa’s en oma’s Maximaal 2 schooldagen 

Overlijden van (oud)ooms, (oud)tantes, neven, 

nichten, overgroot-opa’s en -oma’s 

1 schooldag 

Overlijden van ouders of verzorgers, broers, zussen, 

(oud)ooms, (oud)tantes, neven, nichten, (overgroot)opa’s 

en (overgroot)oma’s buiten Nederland 

Maximaal 5 schooldagen 

Huwelijksjubileum van ouders, verzorgers of opa en oma 

(121/2, 25, 40, 50 of 60 jaar) 

1 schooldag 

Ambtsjubileum van ouders, verzorgers, opa of oma (25, 40 

of 50 jaar) 

1 schooldag 

Gezinsuitbreiding (geboorte/adoptie 1 schooldag 

Bij ernstige ziekte van ouders, verzorgers, broers, zussen, 

(overgroot)opa’s, (overgroot)oma’s, ooms en tantes 

Periode in overleg 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Komt u in aanmerking voor bijzonder verlof? 
 

Ga dan naar https://www.s-hertogenbosch.nl/leerplicht. Onder het kopje bijzonder verlof vindt u een 

formulier dat u bij de schooldirecteur kunt inleveren. Voor verlof van meer dan 10 schooldagen is er 

een formulier dat meteen naar de leerplichtambtenaar gaat. 

 

Vraag het verlof zo snel mogelijk aan. De schooldirecteur of leerplichtambtenaar laat u binnen een 

redelijke termijn, maar uiterlijk 8 weken na uw aanvraag zijn besluit weten.  

 

Bent u het niet eens met het besluit? Laat dit dan binnen 6 weken na het besluit schriftelijk aan 

degene die het besluit heeft genomen weten. In uw brief schrijft u ten minste: 

-          uw naam; 

-          uw adres; 

-          een omschrijving van het besluit; 

-          waarom u het niet eens bent met het besluit; 

-          de datum; 

-          uw handtekening. 

 

De ontvangst van uw brief wordt schriftelijk bevestigd. U ontvangt binnen 12 weken een reactie op uw 

brief. In spoedgevallen kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wilt u weten 

hoe dat moet? Kijk dan op www.rechtspraak.nl en zoek op voorlopige voorziening. 
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