
REGELS RONDOM VAKANTIEVERLOF 
 
 
 
 
 
In toenemende mate zien we op ons kindcentrum dat ouders/verzorgers vakantieverlof 
aanvragen voor buiten de reguliere vakanties om. Het gaat hierbij niet om verlof in het kader 
van bijvoorbeeld een huwelijk(sjubileum) of het bijwonen van een begrafenis.  
 
De reden waarom we deze brief schrijven is om extra duidelijkheid te verschaffen over hoe 
de regels door de wetgever zijn opgesteld en hoe hierop gehandhaafd wordt. Dit om 
eventuele teleurstellingen bij een afwijzing te voorkomen.   
 
Tot 10 schooldagen kan de directeur verlof geven zonder hierover in overleg te gaan met de 
leerplichtambtenaar, echter de regelgeving hieromtrent blijft wel hetzelfde. Vakantieverlof 
buiten de reguliere schoolvakanties is in vrijwel alle gevallen niet toegestaan. De wetgever 
heeft echter een uitzondering gemaakt voor ouders waarvan het uitoefenen van het beroep 
voornamelijk in de schoolvakanties plaatsvindt. U moet hierbij denken aan strandtent-
houders, camping- en kermisexploitanten, tuinders en agrariërs.  
 
Mocht u in aanmerking komen voor vakantieverlof buiten de reguliere schoolvakanties om 
en wilt u hier gebruik van maken dan moet u de volgende regels in acht nemen: 

• Verlof wordt alleen toegekend als u schriftelijk kunt aantonen, via een onafhankelijke 
accountant, dat u in de zomervakantie, kerstvakantie en meivakantie geen twee 
weken achter elkaar met uw gezin op vakantie kan gaan. In de verklaring van de 
onafhankelijke accountant moet bewezen worden dat u onoverkomelijke 
bedrijfseconomische schade leidt als u wel in een van die drie periodes op vakantie 
gaat. Het is niet voldoende dat enkel wordt aangetoond dat er in de piekdrukte het 
meeste inkomen wordt binnengehaald. Een verklaring van een werkgever is niet 
toegestaan.  

• Uw beroep moet seizoensarbeid zijn.  
• Het verlof mag nooit in de eerste twee weken van het schooljaar plaatsvinden. Om 

de monitoring van de ontwikkeling van uw kind plaats te laten vinden heeft de school 
een extra eigen stelregel toegevoegd: tijdens de cito-toetsperiodes of tijdens het 
afnemen van de eindtoets in groep 8 zal een vakantieverlof worden afgewezen.  

• Vakantieverlof moet altijd minimaal 8 weken vooraf schriftelijk aangevraagd worden.  
• Vakantieverlof langer dan 10 schooldagen wordt door de directie altijd afgewezen en 

dan wordt u doorverwezen naar de leerplichtambtenaar van de gemeente  
’s-Hertogenbosch. Wilt u hier meer over weten? In de volgende link treft u meer 
informatie hierover aan: Leerplicht en vroegtijdig schoolverlaten - Gemeente 's-
Hertogenbosch 

 
Kinderen in de leeftijd van 4 jaar vallen niet onder de leerplichtwet en voor deze kinderen 
gelden de bovenstaande regels niet. We vragen u wel ook voor deze kinderen een 
verlofaanvraag te doen. Deze zal in alle gevallen gehonoreerd worden, echter we willen u 



ook bij kinderen in de leeftijd van 4 jaar het ontmoedigen om buiten de schoolvakanties om 
op vakantie te gaan, dit om uw kind alle ruimte te geven aan het wennen aan het 
schoolritme.  
 
Mocht u vakantieverlof hebben aangevraagd wat niet is niet toegekend dan kunt u hier, 
binnen zes weken na de afwijzing, schriftelijk bezwaar tegen maken. Het bezwaar kunt u 
richten aan de directeur. In het bezwaar moet het volgende staan: 

• uw naam;  
• uw adres;  
• met welk besluit u het niet eens bent;  
• waarom u het niet eens bent met dit besluit;  
• de datum;  
• uw handtekening. 

U kunt ook gebruik maken van de klachtenprocedure van ATO Scholenkring. Meer 
informatie hieromtrent kunt u vinden in de volgende link:  
2019 12 03 Klachtenregeling.pdf (ato-scholenkring.nl) 
 
Waarom deze regelgeving? 
De wetgever heeft deze regelgeving in het leven geroepen omdat het noodzakelijk is dat de 
kinderen de uren onderwijs volgen. Als kinderen tussen de vakanties door op vakantie gaan 
zullen ze veel onderwijstijd missen en dus veel noodzakelijke stof missen die op de een of 
andere manier weer ingehaald zal moeten worden. Dit is door het drukke programma vaak 
niet te realiseren wat gevolgen zal hebben voor de ontwikkeling van uw kind.  
 
Hoe wordt er gehandhaafd?  
Mocht u na een afgewezen vakantieverlof toch gewoon op vakantie gaan dan zal dit door de 
directie altijd worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar als ongeoorloofd luxe 
verzuim. Hierop zal de leerplichtambtenaar moeten handhaven. Dit geldt ook als u in de 
periode van het afgewezen vakantieverlof uw kind ziekmeldt en de school het vermoeden 
heeft dat u met uw kind op vakantie bent. In dit laatste geval zal de leerplichtambtenaar een 
huisbezoek afleggen.  
 
We hopen dat u middels dit schrijven voldoende op de hoogte bent over het vakantieverlof. 
Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de school.  
 
 
 


