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Indien ouders verlof willen voor hun kinderen gelden de regels die in de leerplicht wet 

worden gehanteerd. Op naleving controleert de gemeentelijke Leerplichtinspecteur 

streng. 

 

De leerplichtwet geldt vanaf 5 jaar. 

Kinderen die 4 jaar zijn vallen hier dus buiten. Het is belangrijk dat ook de kinderen (en 

ouders) in groep 1 ( de 4 jarigen) regelmaat leren opbouwen in  de schoolgang. Ook voor 

hen moet verlof officieel aangevraagd worden. In de regel zal het aangevraagde verlof 

toegekend worden. Bij frequent gebruik van verlof wordt het gesprek aangegaan door de 

leerkracht. 

 

Voor kinderen vanaf 5 jaar geldt dat er geen vakantie kan worden opgenomen buiten de 

schoolvakanties. Slechts in het uitzonderlijke geval dat het gezin niet in staat is in de 

schoolvakantie een vakantie van 2 weken gezamenlijk door te brengen kan van het 

afwijzen van de aanvraag over gegaan worden. 

 

In het volgende overzicht leest u, hoeveel dagen uw kind mag verzuimen, mits aan de 

regels wordt voldaan. 

REDEN Familierelatie Nederland Buitenland Verplichte 
bewijsstukken 

Verhuizing  1 dag  Verhuiskaart  

Huwelijk t/m 3e graad 1-2 dagen Max. 5 

dagen 

Uitnodiging 

bijvoegen  

Begrafenis 1e graad: max 5 

dagen 

Max. 5 

dagen 

Rouwkaart 

bijvoegen 

Begrafenis 2e graad max 2 

dagen 

 Rouwkaart 

bijvoegen 

Begrafenis 3e/4e graad 1 dag  Rouwkaart 

bijvoegen 

huwelijks)jubileum 

ouders/verzorgers/grootou

ders 

 1 dag  Uitnodiging 

bijvoegen 

Ernstige 

levensbedreigende ziekte 

zonder uitzicht op herstel 

tm 3e graad geen 

termijn 

 Verklaring van 

arts gewenst 

 

 

Religieuze verplichtingen bv Chinees Nieuwjaar, Offerfeest, Suikerfeest, Holifeest, 

Diwalifeest, Pesach, Jom Kipoer wordt mits op tijd aangevraagd, toegekend. (1 dag per 

gebeurtenis) Hiervoor gebruiken we aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek i.v.m. 

religieuze viering dat u op deze pagina vindt. 

 

In de folder van OCW worden alle regels duidelijk uitgelegd. 

 

Indien verlof aangevraagd wordt, geschiedt dit altijd door het juiste aanvraag formulier 

in te vullen, te onder tekenen en de bewijsstukken bij te voegen. (Invullen van het 

formulier kan eenvoudig per computer door gebruik te gaan staan op de tekstvakken) 

 

Daar waar staat dat de directeur mag beslissen, geldt dat de directeur nooit meer dan 10 

schooldagen verlof mag verlenen en dat de directeur zich aan de letter van de wet dient 

te houden. 

https://www.gerthvanwijkschool.nl/ouders/verlofaanvraag
https://www.gerthvanwijkschool.nl/bestanden/RegelsProtocollen/OCW_LuxeVerzuimLR_2014._AANGEPASTpdf.pdf

