
Leerplichtwet, Vakantieverlof buiten schoolvakantie en Gewichtige omstandigheden 
 

Leerplichtwet 
In Nederland moeten kinderen naar school, uiterlijk op de eerste dag van de nieuwe maand na de 5e 

verjaardag. Vierjarigen mogen naar school, maar hoeven dat niet tot het moment dat ze zijn 

ingeschreven op een school. Eenmaal ingeschreven valt ook het vierjarige kind onder de 

Leerplichtwet.  

Een schooljaar bestaat uit 40 weken. De overige weken zijn vakantieweken, die door Attendiz zijn 

vastgesteld. Dan zijn de leerlingen vrij. Het uitgangspunt van onze school is dat verlof buiten de 

schoolvakanties niet mogelijk is. Daarop zijn twee uitzonderingssituaties mogelijk: 

- Vakantieverlof 

- Gewichtige omstandigheden 

 

Vakantieverlof buiten vakantieperiode  

In artikel 13A van de Leerplichtwet staat dat de school vakantieverlof kan geven indien de specifieke 

aard van het beroep van een van de ouders het alleen maar mogelijk maakt om buiten de 

schoolvakanties op vakantie te gaan. Een verzoek daartoe dient minimaal twee maanden tevoren bij 

de schooldirecteur te worden ingediend, vergezeld van een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat 

verlof tijdens de officiële schoolvakanties niet mogelijk is. Dit bijzondere vakantieverlof: 

- Kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend. 

- Mag niet langer duren dan tien schooldagen. 

- Mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar. 

Tegen de beslissing van de directeur is bezwaar/beroep mogelijk op grond van de Algemene Wet 

Bestuursrecht.  

 

Gewichtige omstandigheden 
De school kan tevens verlof verlenen vanwege gewichtige omstandigheden. Gewichtige 

omstandigheden kunnen plezierige, maar ook minder plezierige omstandigheden zijn. Het gaat om 

de volgende situaties.  

 

Gewichtige omstandigheden met een duur van maximaal tien dagen: 

- Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan 

geschieden. 

- Verhuizing voor ten hoogste één dag. 

- Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad voor 

één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk van de vraag of dit huwelijk gesloten wordt in of 

buiten de woonplaats van de belanghebbende. 

- Ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad. Over de 

duur van dit verlof vindt overleg plaats met de leerplichtambtenaar van de woongemeente. 

- Overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen. 

Overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen. 

Overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad voor ten hoogste één dag. 

- Het bijwonen van het 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig 

huwelijksjubileum van ouders of grootouders gedurende één dag. 

- Andere gewichtige omstandigheden, met uitzondering van het vakantieverlof. 



Dit betekent dat de school geen extra verlof verleent voor een extra vakantie, zoals wintersport, een 

extra lang weekend, deelname van leerlingen aan evenementen, een langdurig bezoek aan familie in 

het land van herkomst enzovoort.   

 

Gewichtige omstandigheden met een duur van meer dan tien dagen: 

Voor alle hierboven genoemde gewichtige omstandigheden geldt een maximum van tien dagen per 

schooljaar. Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan tien 

dagen per schooljaar, kan worden ingediend op basis van artikel 14.3 van de Leerplichtwet. Dit 

verzoek dient minimaal één maand tevoren bij de schooldirecteur en bij de leerplichtambtenaar van 

de woongemeente te worden ingediend. Dit verlof wordt door de leerplichtambtenaar alleen 

verleend indien de ouders bij het verzoek een verklaring van een arts of maatschappelijk werker 

kunnen overleggen, waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is op grond van een medische of sociale 

indicatie betreffende een van de gezinsleden. 

 

Ongeoorloofde afwezigheid 

De leerplichtwet impliceert aldus dat de schooldirecteur alleen verlofaanvragen behandelt, die een 

periode van maximaal tien schooldagen betreffen. De schooldirecteur behandelt iedere 

verlofaanvraag op basis van bovenstaande afspraken. Bij ongeoorloofde afwezigheid is de 

schooldirecteur verplicht aangifte te doen bij de leerplichtambtenaar en zijn de ouders/verzorgers 

strafbaar. Er wordt dan proces-verbaal opgemaakt, waarbij de ouders beboet kunnen worden. 

 


