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Verlofaanvragen 
In november is de onderwijsinspectie niet alleen bij ons op school geweest, maar 
heeft meerdere scholen van onze stichting gecontroleerd. Er is daarbij ook 
gecontroleerd op de naleving van de leerplichtwet.  
Ook wij hebben mondeling van de inspecteur te horen gekregen dat de regels 
nadrukkelijker in de schoolgids moeten komen te staan en dat deze ook op die wijze 
moeten worden nageleefd.  
Dit kan betekenen dat u in de toekomst wellicht geen toestemming krijgt voor een 
verlofaanvraag waar u in het verleden wel toestemming voor kreeg. U heeft dan in 
het verleden geluk gehad.  
Vanaf heden zullen wij de regels van de leerplichtwet toepassen. Onderaan deze 
nieuwsbrief staan ze vermeld. In de schoolgids van 2020-2021 zullen deze ook 
nadrukkelijk worden beschreven.  
 
Studiedagen 
Het komend half jaar zijn er nog twee studiedagen gepland. Deze dagen zullen wij 
met het team gebruiken om de missie en de visie van de school te herijken en 
plannen voor de komende vier jaren te maken. Op deze dagen zijn alle kinderen vrij.  
Het betreft donderdag 26 maart en dinsdag 16 juni. 
 
Schoenendoosactie 
Vanuit de organisatie van de schoenendoosactie ontvingen wij het volgende bericht:  
 
Afgelopen vrijdag is de container met 740 export dozen (ca. 7300 schoendozen) geladen om 
via de waalhaven in Rotterdam naar Togo verscheept te worden. 
 Het zal ongeveer 2 maanden duren voor ze er zijn. 
 Nogmaals iedereen bedankt voor zijn of haar hulp om dit voor de kinderen daar te mogen 
doen. Hartelijk dank voor jullie hulp! 
  
Hartelijke groet, 
  
Jolanda Schuiling en Willy Oppelaar 
ZWO Commissie Echteld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuwsbrief 6 februari 2020 

De Prins Willem Alexanderschool hanteert bij het verlenen van 
verlofaanvragen de regelgeving vanuit de leerplichtwetgeving.  
 
Leerplicht, vakantie, verlof en vrijstelling  
Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand 
waarin een kind vijf jaar is geworden. Dus als uw kind op 15 januari vijf jaar wordt is 
hij of zij vanaf 1 februari leerplichtig. In de praktijk blijkt dat vrijwel alle kinderen naar 
school gaan op of rond hun vierde verjaardag. Is uw kind leerplichtig, dan moet uw 
kind volgens de voorgeschreven tijden de school bezoeken.  

Vakantieverlof  

Buiten de schoolvakanties om is verlof voor vakantie niet toegestaan. Hierop is één 
uitzondering en dat is als men door de specifieke aard van het beroep van de 
ouders alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. Hierbij moet u 
denken aan een beroep in het toerisme of in de agrarische sector waarin de 
verdiensten nadrukkelijk in de zomermaanden ligt. Aanvraag voor vakantieverlof 
moet schriftelijk bij de directeur van de school ingediend worden. Aan dit verlof zijn 
een aantal voorwaarden verbonden:  

• Het verlof mag maximaal 1 keer per jaar voor maximaal 10 dagen worden 
gegeven  
• Het moet in het betreffende schooljaar de enige vakantie zijn, die de 
ouders/verzorgers en de leerling gezamenlijk kunnen doorbrengen;  
• Het extra verlof mag geen betrekking hebben op de eerste twee weken van 
het nieuwe schooljaar;  
• Het verlof is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het oplossen van roosterproblemen 
van de werkgever.  

De procedure voor het aanvragen van vakantieverlof is als 
volgt:  

• U kunt een aanvraag voor vakantieverlof schriftelijk indienen bij de directeur            
van de school. Hiervoor vindt u het formulier op de website.  
• Het verlof moet ruim van tevoren (acht weken voor het ingaan van het verlof) 
worden aangevraagd.  
• De directeur bespreekt het verzoek tot verlof met u.  
• Een werkgeversverklaring en/of een accountantsverklaring dient te worden 
overlegd.  
• De directeur neemt een beslissing en deelt u die schriftelijk mee. Bij een 
negatief besluit wordt de reden hiervoor aangegeven.  
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U kunt tegen dit besluit in bezwaar gaan, zie de schoolgids voor de procedure 
hiervoor of vraag ernaar bij de directie.  
 
Verlof wegens gewichtige 
omstandigheden  

Extra verlof kan aangevraagd worden wegens "gewichtige omstandigheden". Dit 
is een omstandigheid buiten de wil van de ouders gelegen. Meestal blijft het verlof 
beperkt tot 1 of enkele dagen. Hieronder geven we enkele voorbeelden:  

• voor het voldoen van een wettelijke verplichting  
• een religieuze verplichting  
• verhuizing  
• bij huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad  
• bij overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad  
• bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad  
• bij 12,5-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van bloed- en 
aanverwanten tot en met de vierde graad  
• bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum van bloed- en aanverwanten tot en met de 
vierde graad  
• bij andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere 
gevallen.  

Als gewichtige omstandigheid geldt dus niet:  

• een midweek-aanbieding van ouders of anderen;  
• een of meerdere dagen eerder vertrekken om de files voor te zijn;  
• eerder vertrek of later terugkomen van vakantie om bijvoorbeeld financiële 
redenen of vervoer-technische redenen;  
• een afwijkend vakantierooster van kinderen uit een gezin die op een andere 
school zitten;  
• geen andere boekingsmogelijkheden;  
• bezoek aan het land van herkomst.  
• Dienstrooster van de werkgever van de ouders  
• Verjaardagen van familieleden  
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Aanvraag extra verlof, de zogenaamde gewichtige 
omstandigheden  

Gaat het om minder dan 10 dagen, dan gaat de aanvraag naar de directeur van de 
school. Zie aanvraag vakantieverlof hierboven. Gaat het om meer dan 10 dagen dan 
moet de aanvraag door de leerplichtambtenaar worden beoordeeld. Ouders dienen 
hiervoor een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de leerplichtambtenaar van de 
gemeente.  

● Het verlof moet acht weken voor het ingaan van het extra verlof 
worden aangevraagd.  

● De leerplichtambtenaar bespreekt het verlof met u.  
● De leerplichtambtenaar vraagt indien nodig informatie op bij de 

school.  
● De leerplichtambtenaar neemt een beslissing en deelt deze schriftelijk aan 

u mee.  

Tegen deze beslissing kan door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De 
termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na 
dagtekening van de brief. Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend, van een datum 
zijn voorzien en vermelden: uw naam en adres, omschrijving van het bestreden 
besluit en de gronden van het bezwaar.  
Bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten is het soms niet mogelijk van te voren 
een aanvraag voor verlof wegens gewichtige omstandigheden in te dienen. In dit 
soort gevallen zal individueel worden bekeken of er achteraf met overtuigende 
bewijsstukken kan worden aangetoond dat er sprake is van gewichtige 
omstandigheden en dat deze gewichtige omstandigheden het kind betreffen. 
Aangetoond moet worden dat het kind niet tijdig op school terug kon zijn of dat het 
kind moest worden meegenomen en daardoor verzuimt van school.  

Vrijstelling van de leerplicht  

In uitzonderlijke gevallen kunnen ouders een beschikking krijgen waarin staat dat er 
vrijstelling van de leerplicht wordt verkregen. Bijvoorbeeld op medische gronden, na 
verklaring van een arts of psycholoog, of bij inschrijving van een school in het 
buitenland.  
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Ongeoorloofd schoolverzuim  

Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur van de school verplicht, op grond van 
de Leerplichtwet het schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Na een 
melding zoekt de leerplichtambtenaar uit wat de reden is van het schoolverzuim. 
Deze zal een gesprek hebben met de directeur van de school en met u en soms ook 
met uw kind. Er zullen afspraken gemaakt worden over het terugdringen van het 
verzuim. Er zijn vele manieren om het schoolverzuim terug te dringen. Soms is het 
nodig een vorm van hulpverlening in te schakelen, en soms wordt er een proces- 
verbaal opgemaakt.  

Samenvatting:  

Vakantieverlof:  

• In uitzonderlijke gevallen mogelijk, schriftelijk aanvragen bij de 
schooldirecteur.  
• Bezwaar: indienen bij de school, zie voor de procedure de schoolgids of vraag 
ernaar bij de directie.  

Verlof in verband met bijzondere omstandigheden voor minder dan 10 
dagen  

• Schriftelijk aanvragen bij de directeur van de school.  
• Bezwaar: bij de directeur van de school, zie voor de procedure de schoolgids 
of vraag ernaar bij de directie.  

Verlof in verband met bijzondere omstandigheden voor meer dan 10 
dagen  

• Schriftelijk aanvragen bij de leerplichtambtenaar  
• Bezwaar: bij de leerplichtambtenaar die het bezwaar zal voorleggen aan de 
gemeentelijke bezwaarschriftencommissie.  
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