
Leerplicht
en verlof
Informatie voor ouders

Het kan gebeuren dat uw kind (of een ander familielid) 
tijdens de vakantie ziek wordt en dat uw kind daardoor later 
op school terugkomt. Neemt u dan een doktersverklaring 

mee uit het vakantieland, waarin staat wat uw kind of 
familielid had, hoe ernstig het was en hoe lang de 
ziekte duurde.

Uw kind ziek tijdens vakantie?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Bel of 
mail met één van onze leerplichtambtenaren.

Telefoon: 14 0594
Email: leerlingzaken@westerkwartier.nl
Bezoekadres: Tolberterstraat 66 in Leek

Contact

Een verlofperiode mag nooit in de eerste twee weken van 
het schooljaar vallen. Het volledig ingevulde verlofaanvraag-
formulier (met eventuele verklaringen) moet minimaal acht 
weken van te voren ontvangen worden door de school-
directeur. De leerplichtambtenaar bespreekt uw verzoek 

vervolgens met de schooldirecteur en neemt daarna een 
besluit. Bent u het hier niet mee eens dan kunt u als ouder 
of als direct betrokkene schriftelijk bezwaar maken door een 
bezwaarschrift in te dienen bij de afzender van het besluit. 

Meer dan 10 schooldagen verlof voor vakantie onder schooltijd?



De leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand na 
de 5e verjaardag van uw kind. Vanaf dat moment bent u
verplicht ervoor te zorgen dat uw kind staat ingeschreven op 
een school. Uw kind mag ook al eerder naar school: bijna alle 
kinderen gaan voor het eerst naar school als ze 4 jaar zijn. Uw 
kind is leerplichtig tot hij/zij 18 jaar is of een startkwalificatie 

(mbo niveau 2 of hoger) heeft behaald. Totdat uw kind 18 jaar 
is, bent u als ouder en/of verzorger verantwoordelijk voor de 
schoolgang en het schoolverzuim van uw kind. Als uw kind 
12 jaar of ouder is, is uw kind medeverantwoordelijk voor het 
schoolverzuim. 

Wil uw kind niet naar school omdat hij/zij gepest wordt of 
andere problemen heeft? Praat er dan eens over met de school 
van uw kind. Samen met de school zoekt u naar een oplossing 
om te zorgen dat uw kind weer naar school gaat. Lukt het niet 
om samen met de school een oplossing te vinden? 

Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar. Hij/zij kan 
u advies geven en indien nodig bemiddelen tussen u en de 
school. De leerplichtambtenaar heeft ook veel contact met 
andere organisaties die u mogelijk kunnen helpen om de 
problemen op te lossen.

Hoe houd ik mij aan de leerplicht?

Mijn kind heeft problemen op school, wat kan ik daaraan doen?

Wat als mijn kind niet naar school gaat?

U mag alleen met uw kind op vakantie tijdens de vastgestelde 
schoolvakanties. Vraag de school wanneer die precies zijn.
Uw kind mag nooit zomaar wegblijven van school als er geen 
schoolvakantie is. Er zijn een aantal uitzonderingen:

Bijzondere omstandigheden
Als er een belangrijke gebeurtenis is waar uw kind bij moet 
zijn. Dit kan alleen in de volgende situaties: 

 Het huwelijk van (één van) de ouders, broer/zus, opa,  
 oma, oom, tante of een kind van de broer of zus van  
 uw kind

 Een ernstige ziekte van (één van) de ouders, broer/ 
 zus, opa, oma, overgrootouders, oom, tante of een   
 kind van de broer of zus van uw kind

 Overlijden van een familielid* 
 Viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum  

 van één van de ouders, opa of oma van uw kind
 Viering van een 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig  

 huwelijksjubileum van de ouders of grootouders 
 van uw kind
Hiervoor dient een bewijs worden toegevoegd (bijvoorbeeld 
een kopie van het trouwboekje of een uitnodigingskaart van 
het jubileumfeest)

Bij belangrijke religieuze feestdagen waar uw kind plichten 
moet vervullen. Voorbeelden hiervan zijn bid- en dankdag en 
het Suikerfeest.

Als één van de ouders een beroep heeft waardoor jullie niet op 
vakantie kunnen tijdens schoolvakanties. Dit mag maar één 
keer per schooljaar en maximaal tien aaneengesloten dagen. 
En het kan alleen als het de enige gezinsvakantie van het 
schooljaar is. U moet van tevoren toestemming vragen aan 
de directeur van de school. Vaak heeft de school daarvoor een 
aanvraagformulier.

Of u bent afhankelijk van het inkomen dat u tijdens de periode 
van de schoolvakantie verdient. Hiervoor moet u zaken kunnen 
overhandigen (werkgeversverklaring) of kunnen aantonen dat 
het merendeel van uw inkomsten tijdens die periode wordt 
verdiend. 

Belangrijk: kondig op de school altijd aan als uw kind 
vanwege één van deze redenen niet op school komt.

Wanneer mogen we op vakantie of een vrije dag?

Als uw kind regelmatig te laat komt of zonder toestemming 
niet op school komt heet dat “ongeoorloofd verzuim”. De
school is wettelijk verplicht dat te melden bij de leerplichtamb-
tenaar. Vaak probeert de school eerst samen met u en uw kind 
een oplossing te vinden. De school neemt dan contact met u 
op om te praten over de situatie en samen afspraken te maken 
over het verzuim. Als uw kind daarna nog niet naar school 
gaat, dan meldt de school het verzuim aan de leerplichtamb-
tenaar. Verzuim kan een signaal zijn dat er iets aan de hand is 
met uw kind. De leerplichtambtenaar onderzoekt daarom 

altijd waarom uw kind niet naar school gaat. Daarvoor gaat u, 
en eventueel uw kind, in gesprek met de leerplichtambtenaar. 
Naar aanleiding van het gesprek kan de leerplichtambtenaar 
actie ondernemen. bijvoorbeeld:

 Afspraken maken over het schoolverzuim
 Doorverwijzen naar passende hulpverlening
 U en/of uw kind een officiële waarschuwing geven
 Doorverwijzen naar Bureau HALT of een  

 proces-verbaal opmaken
 

* tot de 4e graad: ouders, zus/broer, grootouder, oom/tante, neef/nicht (kind van broer of 

zus van uw kind), overgrootouder, oudoom/oudtante, neef/nicht (kind van broer of zus van 

de ouder), achterneef/achternicht of betovergrootouder


