Criteria voor toekennen van verlof
De directeur van de school mag voor ten hoogste tien lesdagen (aaneengesloten
of in totaal gedurende één schooljaar) verlof geven bij gewichtige
omstandigheden. Een verlofaanvraag voor meer dan tien dagen wordt behandeld
door de leerplichtambtenaar. In een dergelijke situatie wordt er wel overlegd met
de schooldirecteur. Bij een beslissing moeten de directeur van de school en/of de
leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het
persoonlijk belang van het kind en zijn gezin. Let op: Toestemming voor verlof
mag nooit gegeven worden in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar.
Gewichtige omstandigheden zijn:
• Verhuizing
• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.
• 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders.
• 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders.
• Als uw kind plichten vervult die voortvloeien uit godsdienst/levensovertuiging
(voor nadere uitleg zie verlof vanwege godsdienst of levensovertuiging).
• Ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en aanverwanten tot en met de derde
graad: periode in overleg met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof is
een beslissing van de leerplichtambtenaar noodzakelijk.
• Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad, de tweede, de
derde en vierde graad: periode in overleg met de directeur, bij meer dan 10
lesdagen verlof is een beslissing leerplichtambtenaar noodzakelijk.
• Verlof vanwege door school noodzakelijk geachte therapie welke niet op school
plaats kan vinden. In voorkomende gevallen dient op verzoek een verklaring van
een arts, psycholoog of maatschappelijk werker te worden ingeleverd, waaruit
blijkt dat het verlof noodzakelijk is. Zie ook Verlof door overmacht of andere
gewichtige omstandigheden.
• Verlof vanwege, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen.
Graden in verwantschap
1e graad: ouders
2e graad: grootouders, broers en zussen
3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers
en zussen)
4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en
oudtantes.
Verlof vanwege godsdienst of levensovertuiging
Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien
uit godsdienst of levensovertuiging. Per verplichting geeft de school in principe
één dag vrij, in verreweg de meeste situaties is dit voldoende. Als de leerling
gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, moeten zijn ouders dit
minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk melden bij de directeur van de
school. Voor de volgende religieuze feestdagen verleent de school na correcte
melding in ieder geval verlof. Bij de feesten staan geen data. Verreweg de
meeste religieuze feesten hebben geen vaste datum.
Een leerling krijgt geen verlof voor carnaval, omdat dit, ondanks de religieuze
oorsprong geen religieus feest is. Carnaval duurt van vrijdag- tot dinsdagavond
en binnen deze periode zijn er voldoende mogelijkheden om na schooltijd iets
voor schoolkinderen te organiseren.

