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1. Inleiding 
 

Alle leerlingen in Nederland moeten naar school. Dat geldt natuurlijk ook voor uw kind. Dat 
staat in de Leerplichtwet 1969 die in 1994 is herzien. Als uw kind vier jaar is, mag het naar de 
basisschool. Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die, 
waarin het vijf jaar wordt. Op de site www.leerplicht.net kunt u veel extra informatie vinden.  

De gemeente let erop dat men zich houdt aan de regels van de leerplicht. Daarvoor zijn 
speciale medewerkers aangesteld, de leerplichtambtenaren. Zij hebben een controlerende 
taak. 
Van alle leerlingen, die een of meerdere dagen afwezig zijn, wordt een geautomatiseerd 
registratiesysteem bijgehouden. Indien sprake is van ongeoorloofd verzuim wordt dit 
gemeld aan de leerplichtambtenaren. Deze kunnen u in geval van ongeoorloofd verzuim een 
boete opleggen. 

Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te 
beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de 

Leerplichtwet 1969.  

Verzuim betekent dat een leerling afwezig is op school. Om verzuim te kunnen constateren 

is het nodig dat de school op ieder moment van een schooldag weet waar een leerling is.  

 
 

2. Dagelijks  
 
Is uw kind ziek of kan het om andere reden de school niet naar school, wilt u ons dan voor 
schooltijd op de hoogte brengen? Dit kan door te bellen naar school of door een bericht te 
sturen via Social Schools. Hebben wij geen bericht ontvangen en is uw kind niet op school 
gearriveerd, dan nemen wij na aanvang van de school contact met u op.  

 
Wanneer u vermoedt dat uw kind(eren) een besmettelijke ziekte/ infectie onder de leden 
heeft, vragen wij u dit gelijktijdig bij de ziekmelding door te geven, om een uitbraak te 
voorkomen. Te denken valt aan bijv. krentenbaard/ waterpokken. Wanneer u twijfel heeft, 
kunt u de huisarts raadplegen. 
 
De groepsleerkracht registreert het verzuim in de Parnassys door middel van eenduidige 

codes (zie verderop). Voor leerlingen die regelmatig te laat komen wordt een aantekening 
gemaakt.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.leerplicht.net/


3. Kort verlof 
 

Voor het aanvragen van kort verlof (bruiloft, begrafenis, jubilea van familieleden) kunt u een 
formulier bij de directeur opvragen. Ook kan in bijzondere gevallen voor een leerling van vijf 
jaar afgeweken worden van de schoolweek.  
Om vrij te vragen dient u – met het formulier - zich schriftelijk te richten tot de directeur. U 

mag er niet als vanzelfsprekend van uitgaan dat ieder verzoek voor verlof zal worden 
gehonoreerd. Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim zal dit volgens afspraak 
doorgegeven worden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.  

Kort verlof mag alleen worden toegekend voor: religieuze feestdagen, gewichtige 
omstandigheden of vanwege de aard van het beroep van (één van) de ouders. De directeur 
neemt een beslissing bij aanvragen van 10 dagen of minder. Bij twijfel kan de directeur 
contact opnemen met de leerplichtambtenaar. De directie geeft het extra verlof door aan de 

groepsleerkracht. Deze vermeldt het extra verlof in Parnassys.  

 
 

4. Vakantieverlof 
 

Toestemming voor (extra) vakantieverlof voor een gezinsvakantie dient u minimaal zes 
weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school aan te vragen en mag alleen 
worden verleend wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders 
het niet mogelijk is om in één van de schoolvakanties tijdens een schooljaar twee weken 
aaneengesloten met het gezin op vakantie te gaan. Bij de aanvraag moet een 
werkgeversverklaring worden overlegd, waaruit blijkt dat er geen verlof binnen één van de 
officiële schoolvakanties mogelijk is. Bij de “specifieke aard van het beroep” moet gedacht 
worden aan ouders die werkzaam zijn in de horeca, camping of in de agrarische sector 
(seizoensgebonden bedrijven). 
 
Het verlof: 

• mag hooguit éénmaal per schooljaar worden verleend; 

• mag niet langer duren dan tien schooldagen; 

• mag niet in combinatie met ander verlof worden verleend. Is er éénmaal voor een 
kortere periode verlof verleend, dan mag er dat jaar niet nog eens verlof voor 
vakantie worden verleend; 

• mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar; Dit om te 

voorkomen dat een leerling met een achterstand begint. 
 

 

 

 

 



5. Incidenteel ongeoorloofd verzuim  

De groepsleerkracht informeert bij de ouders naar de reden van verzuim en maakt hier een 
open notitie van in Parnassys. Aan ouders wordt duidelijk gemaakt dat ongeoorloofd 

verzuim niet is toegestaan.  

6. Verzuimregistratiesysteem  

De leerkrachten voeren dagelijks het verzuim in het verzuimregistratiesysteem Parnassys.  

Onze basisschool hanteert het digitale registratiesysteem Parnassys.  
Onderstaande absentieredenen worden ingevuld door de leerkrachten van de school. 

 

ziek 
arts 

geoorloofd 

ongeoorloofd 

Te laat 

 

7. Dossiervorming  

•  Extra verlofaanvragen worden bijgehouden door de directie.  
• De verzuimregistratie wordt bijgehouden in het verzuimregistratiesysteem van 

Parnassys. Indien nodig kan een uitdraai van het verzuim worden gemaakt.  

 

8. Bijlagen 

a. aanvullende informatie 
b. aanvraag vakantie en verlofformulier 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
Onderwerp: aanvraag bijzonder verlof 
 
 
naam kind(eren) groep 

1.   

2.   
3.   

4.   

 
Vraagt u dit verlof aan ook voor uw kind (eren) op een andere school?   
(basisschool of voortgezet onderwijs):  
ja/ nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
 Zo ja 

naam kind(eren) School + klas 
1.  

2.  
 
 

 

 
 

 
 

Datum waarop verlof nodig is: 
Van ___ - ____ - 20___ (eerste dag) tot en met ___ - ____ - 20___ (laatste dag) 

 
 
 

 
 

(z.o.z. voor reden van verzoek) 

naam ouder/verzorger  

adres  
postcode & woonplaats  

telefoon/e-mail  

Handtekening  

Datum   



 
 
 
De reden van het verzoek: 
o Viering van religieuze of nationale feest-/gedenkdag: .……………………….…………………...…….... 
o Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten, relatie tot het 

kind:………………..………………………. 
o Overlijden van bloed- of aanverwanten, relatie tot kind: ………..…………………..……………………. 
o Huwelijk van bloed- of aanverwanten, relatie tot kind: ……………………………..………………......... 
o 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten 
o Verhuizing van het gezin 
o Andere reden nl.: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

 
In te vullen door de directie 
Antwoord directie: 
o De directie gaat akkoord met de verlofaanvraag 
o De directie gaat akkoord met de verlofaanvraag onder de volgende voorwaarde(n): 
o De directie gaat niet akkoord met de verlofaanvraag (ongeoorloofd verzuim melden wij  
   altijd bij de leerplichtambtenaar.) 
 
 
 
Datum:        Handtekening directie: 
___ - ___ - 20___       …………………………………………… 

 
 
 
 
Opmerking: 
Deze ingevulde en ondertekende verlofaanvraag krijgt u terug na de reactie van de 
directeur. Een kopie daarvan blijft op school.; die is nodig bij de controle door de 
leerplichtambtenaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    Toelichting 
 
Wat is extra verlof? 
In de Leerplichtwet is vastgesteld dat ieder kind naar school moet. Het is de taak van de ouders om er voor te 
zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag nooit zonder reden van school wegblijven. In 
een aantal gevallen kan uw kind voor extra verlof (toegestaan verzuim) in aanmerking komen. Hiervoor zijn 
bepaalde regels opgesteld.  
 
In welke situaties wordt extra verlof toegekend?  
 
Vakantieverlof  
De hoofdregel is: geen vakantie onder schooltijd. De enige uitzondering op deze regel is als uw kind tijdens de 
schoolvakanties niet met het gezin op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) 
de ouders. Dit extra verlof van maximaal tien schooldagen, mag één keer per schooljaar worden toegestaan, 
maar niet tijdens de eerste twee lesweken van het schooljaar. Dit verlof vraagt u minimaal acht weken van 
tevoren aan. Ook een werkgeversverklaring is noodzakelijk.  
 
Religieuze verplichtingen  
Voor bepaalde religieuze feesten of verplichtingen bestaat er recht op verlof. Richtlijn is dat er per verplichting 
één dag vrij kan worden gegeven. Deze vorm van extra verlof moet u minimaal twee dagen van tevoren bij de 
directeur van de school melden.  
 
Gewichtige omstandigheden  
Ook voor gewichtige omstandigheden (situaties die buiten de wil van de ouders en/of leerling liggen) is verlof 
mogelijk. De schooldirecteur of de leerplichtambtenaar beslist hoeveel dagen verlof redelijk is. Voorbeelden 
van gewichtige omstandigheden zijn:  
 

➢ verhuizing: maximaal 1 dag; 
➢ huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: in Nederland 

maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag, in het buitenland 
maximaal 5 schooldagen; 

➢ 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag; 
➢ 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag; 
➢ ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad: maximaal 10 dagen; 
➢ overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maxi maal 5 dagen; 
➢ overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen; 
➢ overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag; 
➢ overlijden van bloed- en aanverwanten 1e t/m 4e graad. In het buitenland: maximaal 5 schooldagen; 
➢ naar het oordeel van het bevoegd gezag belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof en 

deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband. 
 
In welke situaties wordt geen extra verlof toegekend?  
Hieronder staan voorbeelden van situaties die geen gewichtige omstandigheden zijn:  
• dienstrooster van de werkgever van de ouder(s);  
• familie- of vriendenbezoek in het buitenland;  

• uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan 
• vakantie in een goedkope periode, of vakantie in verband met een gewonnen prijs; 
• een speciale aanbieding of gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;  
• eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;  

• activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp;  
• verlof omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. 
 
 
 
 
 



Hoe vraagt u extra verlof aan?  
Aanvraag voor maximaal tien schooldagen verlof  
Aanvragen voor extra verlof van tien schooldagen of minder, moeten bij de directie van de school via een 
aanvraagformulier worden ingediend, minimaal 2 weken vóór de betreffende verlofdag(en).  
Op de school van uw kind kunt u het aanvraagformulier: ‘Aanvraag extra verlof (maximaal tien schooldagen)’ 
afhalen. Lever het ingevulde formulier met eventueel relevante verklaringen in bij de directeur. De 
schooldirecteur beslist over uw aanvraag.  
 
Aanvraag voor meer dan tien schooldagen verlof  
De aanvraag voor een verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’ van meer dan  
10 dagen dient rechtstreeks bij de gemeente/leerplicht te worden ingediend. De leerplichtambtenaar 
hoort het bevoegd gezag van de school en de ouders over de aanvraag. Vervolgens neemt de 
leerplichtambtenaar een beslissing en deelt deze door middel van een beschikking schriftelijk mee 
aan de aanvrager. De directie van de school krijgt een afschrift. 
 
Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de beslissing?  
Als de directeur of leerplichtambtenaar uw aanvraag voor extra verlof afwijst en u bent het hier niet mee eens, 
dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij de persoon die het besluit heeft genomen. In het bezwaarschrift 
moeten tenminste de volgende gegevens staan:  
• naam en adres van de leerling;  
• datum;  
• het besluit waartegen u bezwaar maakt;  
• argumenten waarom u het niet eens bent met het besluit;  
• naam en handtekening van de ouder/verzorger.  
U ontvangt schriftelijk bericht van de nieuwe beslissing. Wanneer u het opnieuw niet eens bent met het besluit 
kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk in beroep gaan bij de 
rechtbank. Het beroepschrift stuurt u naar de leerplichtambtenaar de gemeente.  
 
 
Wat gebeurt er als uw kind zonder toestemming toch vrij neemt van school?  
Wanneer een kind zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar niet op school is, heet dit 
ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht een vermoeden van ongeoorloofd verzuim aan de 
leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er een proces-verbaal wordt opgemaakt. U 
kunt dan eventueel een boete krijgen.  
Als de directeur het verzuim niet meldt, kan de school ook een proces-verbaal krijgen. 
 
 

 
 
 


