Verlof en schoolverzuim
Leerplicht
Uw kind mag naar school zodra het vier jaar is. Is uw kind tenminste drie jaar en tien
maanden, dan mogen wij uw kind een aantal dagdelen als gast toelaten. Dit is bedoeld
om het kind alvast te laten wennen aan de school. Zodra een kind vijf jaar is geworden,
is het leerplichtig. Dat wil zeggen: uw kind moet dan naar school. Echter zo’n volledige
schoolweek kan voor een enkel kind in het begin nog te vermoeiend zijn. U kunt dan
gebruik maken van een speciale regeling. Volgens deze regeling kunt u in overleg met de
leerkracht uw vijfjarige kind maximaal vijf uren per week thuis houden. Op uw verzoek
kan de directeur onderwijsteam zelfs toestaan dat uw kind tien uur per week thuisblijft.
Deze uren kunnen niet worden opgespaard en dan later in één keer worden opgenomen.
Zodra uw kind zes jaar is, kunt u niet meer van deze regeling gebruik maken.
Het volgen van therapieën onder schooltijd
Volgens de Leerplichtwet dienen de leerlingen alle lessen zoals in het rooster staan
genoemd, te volgen. De school dient immers te voldoen aan de Kerndoelen en hiervoor
zijn in artikel 8 en 9 van de WPO regels gesteld.
De vrijstellingsgronden zoals expliciet genoemd in de Leerplichtwet, o.a. overige
gewichtige omstandigheden, bieden géén mogelijkheid tot het geven van vrijstelling van
lessen omdat in dit geval de ouders er zelf voor kiezen hun kind een therapie te laten
volgen. De vrijstellingsgrond ‘overige gewichtige omstandigheden’ geldt namelijk voor
omstandigheden die ‘buiten de wil van de ouders en het kind’ zijn gelegen.
Dat betekent dat de volgende afspraken van kracht zijn:
- Als ouders er voor kiezen hun kind naast het gewone lesprogramma van school om,
extra lessen te laten volgen, móet dat buiten schooltijd.
- In geval van medische behandeling (arts, tandarts, kinderarts, logopedie, orthopedie
enz.) wordt de therapie voorgeschreven door een arts en is het ‘buiten de wil om van de
ouders’ gelegen. Ouders kunnen dan toestemming voor hun kinderen krijgen om
therapieën onder schooltijd te volgen.
- Als de school via de schoolbegeleidingsdienst of het expertisecentrum speciaal
(basis)onderwijs mogelijkheden biedt om tijdens schooltijd een speciaal programma te
volgen, kan dat worden beschouwd als lestijd. Ook dan geldt dat ouders toestemming
voor hun kinderen kunnen krijgen om therapieën onder schooltijd te volgen.
Wie is verantwoordelijk?
Zolang een kind leerplichtig is, moeten de ouders er voor zorgen dat hun kind de school
bezoekt en alle lessen volgt. Als een kind ziek is of om andere belangrijke redenen niet
naar school kan, moet de schoolgewaarschuwd worden. Een telefoontje - het liefst voor
schooltijd - volstaat. De leerkrachten moeten deafwezigheid van de leerlingen bijhouden.
Als hij/zij denkt dat een kind ongeoorloofd afwezig is, moet hij/zijdit doorgeven aan de
leerplichtambtenaar. Deze kan proces-verbaal opmaken. Daarna wordt de Officier
van Justitie ingeschakeld. Deze kan een boete - of een nog zwaardere straf - opleggen.
Wanneer mag uw kind thuisblijven?
Als een kind ziek is, mag het natuurlijk thuis blijven. Een kind mag ook thuis blijven voor
het vervullen van plichten die te maken hebben met godsdienst of levensovertuiging. Dit
moet vooraf aan de school gemeld worden. Op grond van de wet is de directeur
onderwijsteam bevoegd het verzoek te toetsen. Verder kan het gebeuren dat uw kind
vanwege geloofs- of levensovertuiging niet deel mag nemen aan bepaalde activiteiten.
De school zorgt in dit geval, in overleg met u als ouder, voor een alternatief
lesprogramma. (eventueel in een andere groep).

In bepaalde gevallen kunt u toestemming vragen voor vakanties buiten de
schoolvakanties. Een reden daarvoor is bijvoorbeeld dat één van de ouders in de normale
vakanties geen vrij kan krijgen van zijn of haar werkgever. De directeur onderwijsteam
mag zo'n vakantie maar één keer per jaar toestaan. Het maximum aantal dagen is tien
schooldagen. Zo'n vakantie is niet toegestaan in de eerste twee weken van het nieuwe
schooljaar. Bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente kunt u een folder krijgen,
waarin alles nauwkeurig is beschreven.
Ook voor de volgende zaken kunt u verlof vragen:
- Verhuizing van gezin: één dag;
- Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind:
maximaal twee dagen;
- Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het
kind: duur in overleg met de directeur onderwijsteam;
- Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in
overleg met de directeur onderwijsteam;
- Huwelijksjubilea (12 ½, 25, 40, 50 of 60-jaar van ouders en/of grootouders): één dag;
- 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag;
- Andere gewichtige omstandigheden (de directeur onderwijsteam beslist hierover).
Aanvragen van verlof
De directeur onderwijsteam beslist als het om een verlof met een duur van tien dagen of
minder gaat. U moet extra verlof schriftelijk aanvragen, indien mogelijk minstens twee
maanden van tevoren. Voor een aanvraagformulier kunt u bij de school terecht. Indien u
zich bij uw verzoek om verlof beroept op ‘overige gewichtige omstandigheden’, dan dient
u een schriftelijk verzoek in waarbij u aangeeft welke gewichtige omstandigheden van
toepassing zijn. Als het om een verlof van meer dan tien dagen gaat, geeft de directeur
onderwijsteam het verzoek door aan de leerplichtambtenaar. Deze neemt de beslissing.
Als uw verzoek wordt afgewezen kunt u bezwaar indienen. Bij de directeur
onderwijsteam als het om tien dagen of minder gaat; bij de leerplichtambtenaar als het
om meer dan tien dagen gaat. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u beroep
aantekenen bij de rechtbank.

