
 

 

 

 

Schoolverzuim en verlofregelingen 

Omdat kinderen vanaf 5 jaar onder de leerplichtwet 
vallen, mogen zijn niet zonder geldige redenen verzuimen. Ongeoorloofd verzuim wordt 
door de leerkracht geregistreerd en zo nodig gemeld bij de leerplichtambtenaar.  
 
Alle verlofaanvragen die vallen onder de verlofregeling worden tijdig aangevraagd. Dit kan 
via het mailadres info@buitenbasis.nl, ter attentie van Sofie van Rhijn. Verlof in verband 
met huisarts of specialisten kan doorgegeven worden aan de leerkracht.  
 
Als het nodig is dat uw kind de dag iets later start of iets eerder weg moet vanwege een 
bezoek aan arts of specialist, meld het dan per mail, briefje of mondeling aan de leerkracht. 
Extra verlof is alleen in bijzondere omstandigheden mogelijk. Als u voor meer dan 10 
schooldagen vrij wilt vragen moet u contact opnemen met de leerplichtambtenaar. 
 

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties 

1 ) Extra vakantieverlof 

Verlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk, met uitzondering van de vier extra 
opneembare vrije dagen of wanneer er sprake is van artikel 13a van de Leerplichtweg 1969, 
waarin staat aangegeven dat het alleen wegens specifieke aard van het beroep van één van de 
ouders/ verzorgers/ voogden slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te 
gaan. Onder ‘aard van beroep’ verstaan we een beroep dat volledig afhankelijk is van de 
schoolvakanties. Een werknemer met een willekeurig beriep, die in de vakantieperiode bij 
zijn werkgever om organisatorische redenen niet gemist kan worden, kan geen verlof 
wegens ‘aard van het beroep’ worden gegeven. Ouders dienen dit minimaal 8 weken van 
tevoren schriftelijk aan te vragen, middels info@buitenbasis.nl t.a.v. Sofie van Rhijn.  

Het verlof:  kan slechts éénmaal per schooljaar worden verleend; mag niet langer duren dan 
10 schooldagen; mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken in het schooljaar 

Voor partieel leerplichtigen geldt een evenredig deel. 
 
De leerplichtambtenaar komt bij deze aanvragen niet in beeld, tenzij men langer wegblijft 
dan is toegestaan door Buitenbasis. Dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim, dat wel bij 
de leerplichtambtenaar gemeld moet worden. 
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2)  Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden tot maximaal 10 schooldagen 

Dit kunnen plezierige, maar ook minder plezierige omstandigheden zijn. Een verzoek om 
extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, 
lid 1 van de Leerplichtwet 1969, voor 10 schooldagen of minder, dient vooraf of binnen 2 
dagen na ontstaan van de verhindering aan Buitenbasis worden voorgelegd en door deze op 
basis van de wet te worden afgehandeld. Dit kan via info@buitenbasis.nl t.a.v. Sofie van 
Rhijn. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

a) het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten lesuren kan 
geschieden; 

b) verhuizing voor ten hoogste 1 dag; 
c) het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad voor 

1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk van de vraag of dit huwelijk wordt gesloten in of 
buiten de woonplaats van de belangstellende; 

d) het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad voor 
1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk van de vraag of dit huwelijk wordt gesloten in of 
buiten de woonplaats van belanghebbende; 

e) bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad, duur 
in overleg met directie buitenbasis; 

f) bij overlijden van: bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; 
bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; bloed- of 
aanverwanten in de 3e of 4e graad voor ten hoogste 1 dag; 

g) Bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12 ½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig 
huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag. 
 

3)  Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden meer dan 10 dagen 

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden (art. 14, lid 3, 
Leerplichtwet) voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar moet tijdig (bij voorkeur 8 
weken van tevoren via directie van de school) bij de leerplichtambtenaar van de 
woongemeente worden ingediend. Verlof wordt slechts bij zeer bijzondere omstandigheden 
verleend. Een verklaring van een arts of maatschappelijk werker waaruit blijkt dat verlof 
voor de leerlingen noodzaak is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een 
van de gezinsleden, kan nuttig zijn. 

mailto:info@buitenbasis.nl

