
 
 

Vakantieverlof 
 

Alléén wanneer u aan onderstaande voorwaarden voldoet mag de schooldirecteur één keer per 

schooljaar vakantieverlof verlenen. Het verlof kan nooit langer dan 10 schooldagen duren. 

 
1. U kunt door uw beroep tijdens geen enkele schoolvakantie twee weken aaneengesloten met 

uw gezin op vakantie gaan. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het runnen van een bedrijf dat te maken heeft met piekdruktes in de 

schoolvakanties. 

 
2. U kunt aantonen dat er problemen ontstaan wanneer u tijdens de schoolvakanties weg gaat. 

Aantonen dat u een belangrijk deel van de omzet behaalt in de vakantieperiode is niet voldoende. U 

moet aantonen dat weg gaan tijdens de schoolvakanties een risico is voor uw bedrijf. Dit kan door 

middel van een onafhankelijke accountantsverklaring. 

 

3. Het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. 

In de wet staat dat de schooldirecteur geen verlof mag geven in de eerste twee weken na de 

zomervakantie. 

 

Komt u in aanmerking voor vakantieverlof?  

Ga dan naar https://www.s-hertogenbosch.nl/leerplicht en download onder het kopje vakantieverlof het 

aanvraagformulier.  

Lever de aanvraag met de verklaring uiterlijk 8 weken voor de eerste dag van het verlof in bij de 

schooldirecteur. De schooldirecteur kan de leerplichtambtenaar om advies vragen bij het nemen van 

zijn besluit. 

De schooldirecteur moet u binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk 8 weken na uw aanvraag zijn 

besluit laten weten. Bent u het niet eens met het besluit? Laat dit dan binnen 6 weken na het besluit 

schriftelijk aan de schooldirecteur 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 schooldirecteur bevestigt de ontvangst van uw brief schriftelijk. 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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