Leerplicht en verlofregeling (Odyssee)
Kinderen komen vanaf hun vierde verjaardag naar de basisschool. Vanaf de vijfde verjaardag valt
een kind onder de leerplichtwet. De gemeente Sneek heeft er bij de scholen op aangedrongen een
actief leerplichtbeleid te gaan voeren. Daarbij moeten wij er vanuit gaan dat het ouders slechts in
uitzonderingsgevallen toegestaan kan worden hun leerplichtige kinderen niet naar school te laten
gaan. Enkele van de “gewichtige omstandigheden” zijn in de wet als volgt omschreven:
•
als de school gesloten is
•
als bezoek aan de school verboden is
•
als de leerling wegens ziekte verhinderd is de school te bezoeken
Daarnaast wordt in de wet gesproken over “andere gewichtige omstandigheden”. Het college van
Burgemeester en Wethouders houdt toezicht op een goede naleving van de Leerplichtwet.
Daarvoor zijn regels opgesteld. Ouders kunnen een verzoek voor extra verlof indienen wanneer een
van de volgende omstandigheden zich voordoet:
•
voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan
plaatsvinden
•
bij verhuizing van het gezin.
•
het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten
•
overlijden van bloed- of aanverwanten
•
bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten. (het aantal verlofdagen wordt bepaald in
overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar)
•
bij bevalling van de moeder, verzorgster of voogdes
•
bij 12½, 25, 40, 50, 60 jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten
Voor “andere gewichtige omstandigheden” die niet onder bovengenoemde punten vallen kan, in
overleg met de directie, maximaal 1 dag per schooljaar vrij gegeven worden. Aanvraag bij
voorkeur minimaal acht weken van tevoren. Het zal in beginsel moeten gaan om omstandigheden
buiten uw wil om.
De leerplichtambtenaar van de gemeente Sneek behandelt verlofaanvragen wegens “andere
gewichtige omstandigheden” voor meer dan 10 dagen (over het hele schooljaar).
Ouders kunnen geen vrij vragen voor een vakantie buiten de schoolvakanties. Er zijn 11 weken
schoolvakantie per jaar. Als een kind leerplichtig is moet daar dus rekening mee worden gehouden.
De eerste twee weken na de zomervakantie mag geen vakantieverlof worden verleend.
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als
het kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het
beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar het kind
vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft dan de enige
gezinsvakantie in dat schooljaar. Een aanvraag moet minimaal acht weken van tevoren bij de
directeur van de school worden ingediend. De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen
beslaan. De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Indien een
ouder door de werkgever verplicht wordt buiten de schoolvakanties vakantie te nemen dient een
werkgeversverklaring overlegd te worden.
Voor huwelijk en jubileum e.a. geldt een dag vrij. Als er ver gereisd moet worden kan er nog een
dag bij komen.
Wilt u, voordat u tot het indienen van een verzoek om verlof besluit, eerst bovenstaande regels
goed lezen. Dit voorkomt problemen. Voor het aanvragen van verlof kunt u op school een
verlofformulier verkrijgen.
Voor vijfjarigen geldt verder het volgende. Een schoolweek kan voor een vijfjarige kleuter nog wel
eens te vermoeiend zijn. Die kleuter mag dan ook thuisblijven voor ten hoogste 5 uur per week.
Als de ouders er om vragen, mag een kind met toestemming van de directeur, zelfs 10 uur thuis
worden gehouden, maar deze uren mogen niet worden opgespaard.
Voor vierjarige leerlingen geldt volgens de wet geen leerplicht. Echter op het moment dat
vierjarigen worden ingeschreven, worden ze in de zelfde positie gesteld als de vijfjarigen. Dit
betekent dat de leerlingen geacht worden altijd op school te zijn, tenzij zich een situatie voordoet
zoals omschreven bij de vijfjarigen.
Wanneer een leerling door ziekte niet op school kan komen, dient u de school hiervan zo spoedig
mogelijk op de hoogte te stellen.
Bezoek aan met name de tandarts dient zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats te vinden.
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt
gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te
melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

Incidenteel kan het voorkomen dat een leerling (vanwege de gezondheid) niet aan een bepaald
lesonderdeel kan deelnemen. Wij vragen u vriendelijk doch dringend dit vooraf door middel van
een briefje kenbaar te maken.

