Frans Halsstraat 25
4625 BR Bergen op Zoom
Tel: 0164 258259

VERZOEK OM BUITENGEWOON VERLOF.
Datum van indiening: ________________________________________________________

Ondergetekende:
Naam: ____________________________________________________________________
Adres: ____________________________________________________________________
Postcode: ______________ Woonplaats: ________________________________________
Telefoonnummer: ___________________________________________________________
Ouder / Verzorger van:
Naam:

Geboortedatum:

Groep:

verzoekt buitengewoon verlof voor bovengenoemde kinderen in de volgende periode:
van _______________ t/m ____________________.
Reden van dit verzoek:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Handtekening:
=================================================================================
In te vullen door de directie:
Uw aanvraag werd door mij getoetst aan de richtlijnen van de leerplichtwet en de uitspraken van de
arrondissementsrechtbank te Breda.
 Ik ga akkoord met uw verzoek.
 Ik ga niet akkoord met uw verzoek, omdat uw verzoek mijns inziens in strijd is met de leerplichtwet.
Ik adviseer u dit verzoek voor te leggen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Bergen op Zoom.
(Dienst Welzijn en educatie, tel: 277321)
Toelichting:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

E.M.T. Geerdink, directeur.
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De regeling: buitengewoon verlof.
Wat zegt de wet?


4 jarigen zijn niet leerplichtig, 5 jarigen wel.



Zolang een kind leerplichtig is gaat het elke dag naar school.



Een kind dat nog geen 6 jaar is, mag 5 uur per week thuis blijven. (Hiervoor dient een onderwijskundige of medische indicatie te zijn)
Een kind hoeft niet naar school:



als de school dicht is.



als de leerling ziek is.



als de leerling geschorst is.



als er gewichtige omstandigheden zijn. (hooguit 10 dagen per jaar)



Een verzoek om meer dan 10 dagen verlof moet gericht worden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.
Over gewichtige omstandigheden ontstaan vaak allerlei misverstanden. Laten we daarom eerst eens kijken wat geen
gewichtige omstandigheden zijn:



Een tweede vakantie. (men is ook in de schoolvakantie in de gelegenheid om op vakantie te gaan.)



Sportevenementen buiten schoolverband.



Concerten.



De wens op wintervakantie te gaan na de kerstvakantie omdat men toen niet kon gaan.



Bezoeken van een tentoonstelling, pretpark en dergelijke buiten schoolverband.



De wens om een of enkele dagen eerder met vakantie te gaan, of later terug te komen.



Pesterijen door andere kinderen.



Ook het feit dat ouders aandragen dat hun kinderen toch niets missen, omdat de laatste dag voor de vakantie een feestelijke afsluiting
is, geldt niet als gewichtige omstandigheid.
Wat wel gewichtige omstandigheden zijn werd vastgesteld door de rechtbank te Breda:



het bezoeken van een medicus, een en ander voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;



bij verhuizing binnen de gemeente 1 dag;



bij huwelijk van bloed- of aanverwanten van de leerling tot en met de vierde graad 1 dag;



bij overlijden van bloed- of aanverwanten van de leerling van de 1e graad voor 4 dagen en van de 2e tot en met de vierde graad voor 1
dag;



bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten van de leerling tot en met de 2e graad voor 1 dag;



voor leerlingen, woonachtig buiten de bebouwde kom, bij zeer extreme weersomstandigheden, waardoor zij de school niet kunnen
bereiken;



bij een besmettelijke ziekte in het gezin;



bij 25-, 40-, 50- en 60 jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten van de leerling tot en met de 4e graad 1 dag;



voor leerlingen uit minderheidsgroepen in verband met viering van nationale feest- en gedenkdagen;



de leerling vanwege specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan
gaan.



bij zeer ernstige sociale en/of medische problemen.
Een verzoek wordt getoetst aan de door de wet gestelde criteria waarna de beslissing schriftelijk aan ouders wordt meegedeeld.
Wij beseffen heel goed dat ouders en school met elkaar in conflict kunnen komen als het om extra vrije dagen gaat. Bij zo'n conflict is
niemand gebaat. Bij een mondeling verzoek is de kans groot dat er problemen, onduidelijkheden en rechtsongelijkheid ontstaat. Een
schriftelijke afwerking geeft uniformiteit en duidelijkheid.
Wanneer ouders het niet eens zijn met een genomen beslissing, kunnen zij hun verzoek altijd voorleggen aan de leerplichtambtenaar
van de gemeente Bergen op Zoom. Zijn advies zal door de school als bindend worden beschouwd. De leerplichtwet legt de school de
verplichting op om alle verzuim waarvan men vermoedt dat het ongeoorloofd is onmiddellijk te melden bij de leerplichtambtenaar van de
gemeente. Deze onderzoekt "het geval" en neemt maatregelen. Bij onwil kan een proces verbaal het gevolg zijn.
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