Verlof buiten de vakanties
Mag ik mijn kind buiten de schoolvakantie meenemen op vakantie?
U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel,
dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Kunt u door uw werk in geen
enkele van de schoolvakanties in een schooljaar op vakantie? Leidt op vakantie gaan
tijdens een schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s? Dan kunt u
één keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties.
Dit verlof mag niet in de eerste twee schoolweken vallen.
Vrij buiten de schoolvakanties
Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw
gezin op vakantie. Als u seizoensgebonden werk doet, bijvoorbeeld in de agrarische
sector. Of als u met piekdrukte te maken krijgt juist tijdens schoolvakanties. In dat geval
kunt u een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling.
Toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties aanvragen
U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet u uiterlijk acht weken
voordat u op vakantie gaat doen.
De directeur kan u om verklaring vragen waaruit blijkt dat u niet tijdens de reguliere
schoolvakanties op vakantie kunt gaan. En dat wanneer u wel in die periode zou gaan, dit
leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s. Doordat u bijvoorbeeld een groot
deel van uw omzet of inkomsten mis zou lopen. Een accountant zou een dergelijke
verklaring voor u op kunnen stellen.
De schooldirecteur beslist of uw kind extra vrij krijgt van school. De schooldirecteur mag
uw kind maximaal tien schooldagen vrij geven. Langer dan tien schooldagen extra
vakantie bij de schoolvakanties om kan nooit. Ook niet door de leerplichtambtenaar.
Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties
Uw kind kan alleen vrij krijgen als:
 u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie
kunt;
 het verlof niet in de eerste twee weken na de zomervakantie valt;
 het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan tien schooldagen;
 u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als u op vakantie gaat
gedurende een schoolvakantie.
U kunt deze aanvraag slechts één keer per schooljaar doen.

Vrij voor bijzondere omstandigheden
U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij
belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook dit mag alleen
als de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar hier vooraf toestemming voor geeft.
Voor bijzondere omstandigheden kan de schooldirecteur u toestemming geven als u voor
maximaal tien schooldagen per schooljaar vrij vraagt. Als u voor meer dan tien
schooldagen per schooljaar vrij vraagt, moet de leerplichtambtenaar toestemming geven.
Bezwaar maken tegen beslissing schooldirecteur
Bent u het niet eens met de beslissing van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar?
Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.
Uitzonderingsgevallen: soms mag het wél
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is.
Een uitzondering is er voor kleuters die nog geen vijf jaar zijn: zij zijn nog niet
leerplichtig (maar overleg wel altijd even met de leerkracht).
Juridisch gezien mag een school voor gewichtige omstandigheden tot maximaal tien
aaneengesloten dagen, een keer per schooljaar, extra vrij geven. Bij gewichtige
omstandigheden gaat het om zaken die buiten de wil van de ouders liggen. Vakantie kan
aldus nooit onder ‘gewichtige omstandigheden’ worden begrepen.
Een uitzondering is gemaakt voor ouders die vanwege de specifieke aard van hun beroep
niet tijdens de schoolvakanties op gezinsvakantie kunnen. Alleen als voldaan wordt aan
alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie
toestaan:
 als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden
werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca;
 als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan;
 als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.
De extra vakantie is nooit langer dan tien dagen. Alleen de directeur mag toestemming
geven, de leerplichtambtenaar niet.
Verlof vanwege speciale omstandigheden
In bepaalde, bijzondere gevallen kun je de school ook vragen om extra vrij te geven.
Zoals voor een begrafenis of een huwelijk. Of voor dagen waarop uw kind vanwege de
geloofs- of levensovertuiging niet op school kan zijn (let op: carnaval valt hier niet
onder).
Dit heet ook wel verlof of vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek. De
schooldirecteur beslist of een verzoek wordt ingewilligd of niet. Er is geen mogelijkheid
hiertegen beroep aan te tekenen.

Vuistregels voor extra verlof
Bij een beslissing moeten de directeur van de school en/of de leerplichtambtenaar het
algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van de jongere en zijn
gezin. Directeuren van scholen en leerplichtambtenaren hanteren de vuistregels die
hieronder staan om bij gewichtige omstandigheden wel of geen extra verlof te verlenen.
Ouders kunnen aan de directeur en/of aan de leerplichtambtenaar vragen deze
vuistregels te gebruiken, maar omdat het geen wettelijke regels zijn, zijn zij niet
verplicht deze regels toe te passen.
Extra vrij vanwege bijzonder omstandigheden
 Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad* van het kind:
maximaal twee dagen.
 Huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60-jaar) van ouders en/of grootouders: één
dag.
 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
 Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad*
van het kind: duur in overleg met directeur.
 Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad* van het kind:
duur in overleg met de directeur.
 Verhuizing van gezin: één dag.
* Graden in verwantschap:
1e tot en met de 3e graad: ouders, broers en zussen, groot- en overgrootouders, ooms
en tantes en neven en nichten (kinderen van broers en zussen).
4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes en
achterneven en achternichten (kinderen van kinderen van broers en zussen).

