Verlofregeling
1. Informatie
In de leerplichtwet wordt de leerplicht geregeld. Volgens deze leerplichtwet hebben ouders of verzorgers
de verplichting ervoor te zorgen dat hun kind de school geregeld bezoekt. (Deze leerplicht gaat in op de
eerste schooldag van de maand volgende op die waarvan het kind de leeftijd van vijf jaar bereikt, maar we
streven ernaar om ook de vierjarigen de school 'geregeld te laten bezoeken'). Het 'geregeld bezoeken' van
de school houdt in dat geen lestijd verzuimd mag worden, zonder dat er gewichtige omstandigheden in het
geding zijn en/of geldige redenen voor het schoolverzuim aanwezig zijn. Met alle scholen in de gemeente
Werkendam zijn daarover afspraken gemaakt. De directeur van de school mag een keer per schooljaar
voor ten hoogste tien dagen verlof geven bij gewichtige omstandigheden. Verlof mag nooit gegeven
worden in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar. De school is verplicht absentielijsten bij te
houden en de leerplichtambtenaar bij 'problemen' te waarschuwen.
2. Procedure
1. U dient de aanvraag voor extra verlof in bij de directeur van de school aan de hand van het
standaardformulier.
2. Het verlof moet ruim van tevoren worden aangevraagd (bij vakantieverlof dient u eerst verlof aan te
vragen en daarna eventueel uw boeking te regelen).
3. De directeur hanteert bij het beantwoorden van uw aanvraag onderstaande criteria voor toekennen of
weigeren van het verlof, conform de wetgeving.
4. In geval van twijfel neemt de directeur persoonlijk contact met u op.
5. Bij een overschrijding van een totaal van tien dagen is goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig.
3. Criteria voor toekennen van extra verlof
Gewichtige omstandigheden zijn:
1. Medische gronden, ziekte, bezoek aan een specialist (bezoek aan huis-, of tandarts moeten zoveel
mogelijk buiten de lesuren plaatsvinden), medische omstandigheden van ouders of verzorgers van het
kind.
2. Ernstige ziekte of overlijden van verwanten.
3. 12½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders: maximaal 1 dag.
4. 25, 40 en 50 jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders: maximaal 1 dag.
5. Uitoefening van kerkelijke verplichtingen.
6. Verhuizing.
7. Indien het niet mogelijk is tijdens een schooljaar met het hele gezin op vakantie te gaan, omdat de
werkgever de werknemer verplicht om anders dan tijdens de schoolvakantie vakantie te nemen. (Dit kan
slechts één keer per jaar en zo'n verzoek moet voorzien zijn van een werkgeversverklaring)
8. Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, vakantieverlof daargelaten. In voorkomende
gevallen dient een verklaring van een arts, psycholoog of maatschappelijk werker te worden ingeleverd,
waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is
4. Criteria voor weigeren van extra verlof
Geen gewichtige omstandigheden zijn:
1. Een afwijkend vakantierooster van andere kinderen uit het gezin die op andere scholen zitten. 2. Geen
andere boekingsmogelijkheden.
3. Het minder drukke seizoen.
4. Eerder afreizen, of later terugkomen om bijvoorbeeld drukte op de wegen te vermijden.
5. Een lang weekend weg.

Ondergetekende, dhr./mw. ……………………………………………………………………………………………………………………….
adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
verzoekt toestemming voor zijn/haar kind(eren) ……...……………………………………………………………………………..
uit groep ……………om de lessen van …. - …. – 20…. t/m …. - …. – 20….. te verzuimen wegens: (zie ook
andere zijde van dit formulier)
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Werkendam, .… - .… - 20….. ……………………….

…………………………………………….
(handtekening)

Antwoord op verlofaanvraag.
(wordt door de school ingevuld)
Geachte …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Onlangs verzocht u mij u verlof te verlenen voor uw kind(eren) op bovengenoemde datum (data)
0 Het door u gevraagde verlof wordt u verleend
0 Helaas kan ik u het door u gevraagde verlof niet verlenen. De door u genoemde redenen billijken mijns
inziens het verlof niet.
0 Het door u gevraagde verlof overschrijdt het totaal van 10 dagen. U dient voor dit verlof schriftelijk contact
op te nemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Werkendam.

Met vriendelijke groet,

Cindy Middeljans

