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Extra verlof: alleen in
bijzondere gevallen

Voor alle ouders van kinderen in het
basisonderwijs, speciaal onderwijs en
voortgezet onderwijs
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Het belang van onderwijs voor uw kind
De toekomst van uw kind
Onderwijs is van groot belang voor de toekomst
van uw kind. Met een goede schoolopleiding en
een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Het is daarom erg belangrijk dat uw kind
alle lessen op school volgt: gemiste lessen nu, zijn
gemiste kansen later.
De Nederlandse overheid vindt dat ook en heeft in
de wet vastgelegd dat ieder kind naar school moet. In de Leerplichtwet staat dan ook dat
het de taak van de ouders is ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat.
Een leerling mag dus nooit zomaar van school wegblijven!

Extra verlof
Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten
de schoolvakanties een dag of paar dagen van school wilt houden. Voor dit zogenoemde
“extra verlof” zijn regels opgesteld.
Extra verlof mag alleen worden toegekend als er sprake is van:

• religieuze feestdagen;
• gewichtige omstandigheden;
• aard van het beroep van (één van) de ouders.
Het gemeentebestuur van Rotterdam heeft, met instemming van de Rotterdamse schoolbesturen, besloten deze regels streng te hanteren en daarop geen uitzonderingen te
maken. In deze folder kunt u lezen welke regels van toepassing zijn en hoe u extra verlof
kunt aanvragen.

Religieuze feestdagen
De aard van sommige religieuze feestdagen sluit schoolbezoek uit, omdat de viering
ervan wordt beschouwd als vervulling van de plichten die bij de godsdienst horen.
Vertegenwoordigers van de verschillende godsdiensten stellen samen met Jeugd,
Onderwijs en Samenleving van de gemeente Rotterdam ieder jaar vast om welke dagen
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het gaat. Hiervan wordt de ‘Religieuze feestdagenkalender’ gemaakt. Voor de in de kalender opgenomen dagen geldt dat leerlingen thuis mogen blijven voor de viering ervan. De
kalender kunt u op de school van uw kind inzien. Meld het verlof altijd
minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school.
Voorbeelden van religieuze feestdagen zijn:
voor Moslims: het Offerfeest en het Suikerfeest;
voor Hindoes: het Divalfeest en het Holyfeest;
voor Joden: het Joods Nieuwjaar, de Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest.
Op een aantal christelijke feestdagen heeft ieder kind in Nederland vrij van school.

Gewichtige omstandigheden
Er kan sprake zijn van “andere gewichtige omstandigheden”. Dit is het geval bij:

• Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun partners:
- bij ouders (eerste graad) maximaal vier dagen verlof;
- bij broers, zussen of grootouders (tweede graad) maximaal twee dagen verlof;
- bij oom, tante, neef, nicht of overgrootouders (derde graad) maximaal één dag verlof.

• Huwelijk van familie (eerste, tweede en derde graad), 12 1/2-, 25-,
40- en 50-jarig huwelijksfeest en ambtsjubilea van familie (eerste
en tweede graad):
- voor een feest binnen Rotterdam één dag verlof;
- voor een feest buiten Rotterdam twee dagen verlof.

•

Verhuizing van het gezin naar een andere gemeente;
- maximaal twee dagen verlof.

•

Gezinsuitbreiding;
- maximaal één dag verlof.

Als het noodzakelijk is om naar het buitenland te gaan, dan bent u verplicht deze noodzaak aan te tonen. Er wordt bovendien alleen toestemming verleend voor de kortst mogelijke periode. Als u zonder overleg moet vertrekken vanwege een ernstige situatie, vraag
dan achteraf toestemming van de directeur en zorg voor bewijsstukken (officiële verklaringen, tickets). Informeer altijd de school van uw kind door een briefje of telefoontje.
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Aard van het beroep van (één van) de ouders
Voor vakantiedoeleinden mag volgens de Leerplichtwet slechts in één geval buiten de
officiële vakanties vrij worden gegeven. Dit is wanneer door de specifieke aard van het
beroep van (één van) de ouders het gezin niet ten minste twee weken in een schoolvakantie met vakantie kan. Alleen in dat geval mag er eenmaal per jaar voor ten hoogste
10 dagen vrij worden gegeven door de directeur van de school. Deze dagen mogen niet
in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Denk bij de specifieke aard van
het beroep bijvoorbeeld aan een vader die vaart en niet tijdens de schoolvakanties aan de wal kan zijn. Of aan ouders die in de horeca of op
een boerderij werken.
Een werkgeversverklaring van (één van) de ouders zal duidelijk moeten aantonen dat
de extra vakantie om een specifieke reden wordt aangevraagd.
Er mag dus géén vrij worden gegeven in verband met:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

goedkopere vakanties buiten het seizoen;
door anderen betaalde vakanties;
het ophalen van familie;
midweek- of weekeindevakanties;
al jaren niet op vakantie geweest;
reeds ticket gekocht of reservering gedaan;
meereizen met anderen;
reeds een ander kind vrij;
“vlak voor de vakantie wordt er toch bijna geen les meer gegeven”.

U denkt dat u in aanmerking komt voor extra verlof.
Aanvragen van extra verlof
Wanneer u gebruik wilt maken van extra verlof voor uw kind, haal dan op de school van
uw kind een aanvraagformulier. Dien de aanvraag zo vroeg mogelijk in bij de directeur
van de school, zeker acht weken van tevoren.
Binnen zes weken wordt een beslissing genomen door:

•
•

de directeur van de school (bij aanvragen t/m 10 dagen);
de afdeling Leerplicht & Registratie (bij aanvragen voor meer dan 10 dagen).
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Het besluit, toestemming of afwijzing, wordt schriftelijk aan u meegedeeld. Wanneer er
naar het oordeel van de directeur van de school of van de afdeling Leerlingzaken geen
sprake is van extra verlof en u houdt uw kind toch thuis, dan wordt de leerplichtambtenaar
ingeschakeld en kunt u een proces-verbaal en een geldboete
verwachten.

Niet eens met het besluit?
Als u bezwaar heeft tegen de genomen beslissing, dan kunt u binnen zes weken een
bezwaarschrift indienen.
Bij aanvragen tot en met tien schooldagen wordt het bezwaar behandeld door de
directeur (bevoegd gezag) van de school. Wanneer de directeur ook in tweede instantie
het verzoek afwijst, dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de arrondissementsrechtbank in Rotterdam.
Aanvragen van meer dan tien schooldagen worden behandeld door de leerplichtambtenaar van Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS). Bij een afwijzend besluit kunt u
bezwaar indienen bij de directeur van JOS. Wanneer opnieuw een afwijzend
besluit volgt, kunt u in beroep gaan bij de arrondissementsrechtbank van
de gemeente Rotterdam.
Als u in beroep gaat bij de arrondissementsrechtbank, dan is
griffierecht verschuldigd. Binnen zes weken krijgt u het besluit van
de arrondissementsrechtbank schriftelijk medegedeeld.

Vragen?
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Dan kunt u altijd terecht
bij de directie van de school van uw kind. Ook kunt u contact opnemen met
de afdeling Leerplicht & Registratie van Jeugd, Onderwijs en Samenleving, op
telefoonnummer (010) 267 46 66.
Voor algemene vragen over onderwijs kunt u terecht bij de Onderwijs Informatiebalie,
via het gemeentelijk informatienummer 14010. De data van de religieuze feestdagen
staan ook op www.rotterdam.nl/onderwijs.
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Relevante artikelen leerplichtwet 1969
Artikel 2. Verantwoordelijke personen
Degene, die het gezag over een jongere uitoefent en degene, die zich met de feitelijke
verzorging van een jongere heeft belast, zijn verplicht overeenkomstig de bepalingen van
deze wet te zorgen, dat de jongere als leerling van een school is ingeschreven en deze
school na inschrijving geregeld bezoekt.
De jongere die de leeftijd van 12 jaren heeft bereikt, is verplicht overeenkomstige
bepalingen van deze wet de school waaraan hij als leerling is ingeschreven, geregeld
te bezoeken, onverminderd het bepaalde in het eerste lid.

Artikel 11. Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek
De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn vrijgesteld van de verplichting te zorgen
dat de jongere de school waarop hij is ingeschreven geregeld bezoekt en de leerplichtige
jongere die de leeftijd van 12 jaren heeft bereikt alsmede de partieel leerplichtige jongere
zijn vrijgesteld van de verplichting de school of de instelling geregeld te bezoeken indien:
- de jongere wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging verhinderd is de school onderscheidenlijk de instelling te bezoeken;
- de jongere vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de in artikel 2,
eerste lid, bedoelde personen slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie
kan gaan;
- de jongere door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school
onderscheidenlijk de instelling te bezoeken.

Artikel 13a. Vakantie
Een beroep op vrijstelling wegens vakantie van de jongere, bedoeld in artikel 11, onder f,
kan slechts worden gedaan indien het hoofd op verzoek van de in artikel 2, eerste lid,
bedoelde personen verlof heeft verleend dat de jongere voor de duur van het verlof de
school onderscheidenlijk de instelling niet bezoekt, en voor zover het verzoek geen
betrekking heeft op de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Verlof als bedoeld in het eerste lid kan door het hoofd slechts eenmaal voor ten hoogste
10 dagen per schooljaar worden verleend. Het verlof bedoeld in de eerste volzin kan aan
partieel leerplichtigen slechts tot een evenredig deel van het genoemde aantal dagen
worden verleend.
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Artikel 14. Andere gewichtige omstandigheden
Een beroep op vrijstelling wegens andere gewichtige omstandigheden, bedoeld in artikel
11 onder g, kan slechts worden gedaan indien het hoofd op verzoek van de in artikel 2,
eerste lid, bedoelde personen, indien het de leerplicht betreft, en op verzoek van de
jongere, indien het de partiële leerplicht betreft, verlof heeft verleend, dat de jongere de
school onderscheidenlijk de instelling tijdelijk niet bezoekt.
Indien geen verlof is aangevraagd, kan het hoofd alsnog verlof verlenen, indien hem
binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering de redenen daarvan worden
medegedeeld.
Indien het verlof ten aanzien van dezelfde jongere wordt gevraagd voor meer dan tien
dagen per schooljaar, beslist de ambtenaar van de woongemeente van de jongere, het
hoofd gehoord.

Artikel 21. Kennisgeving relatief schoolverzuim
Indien een ingeschreven leerling van een school ten aanzien van wie deze wet van
toepassing is, zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd en dit verzuim
plaatsvond op drie achtereenvolgende schooldagen, dan wel het verzuim gedurende een
periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan 1/8 deel van het aantal uren les- of
praktijktijd bedraagt, geeft het hoofd van de school hiervan onverwijld kennis aan burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling woon- of verblijfplaats heeft.
Indien een ingeschreven leerling van een instelling ten aanzien van wie deze wet van
toepassing is zonder geldige reden gedurende een periode van vier opeenvolgende
lesweken meer dan 1/8 deel van de lestijd heeft verzuimd, geeft het hoofd van de
instelling hiervan onverwijld kennis aan burgemeester en wethouders van de gemeente
waar de leerling woon- of verblijfplaats heeft.

Artikel 27. Strafbedreiging hoofd
Het hoofd dat niet voldoet aan een der verplichtingen opgelegd in de artikelen 18 en 21,
onjuiste of onvolledige inlichtingen verstrekt of gedurende meer dan tien dagen per
schooljaar verlof verleent dat een jongere de school onderscheidenlijk de instelling tijdelijk
niet bezoekt wegens gewichtige omstandigheden als bedoeld in artikel 11 onder g, wordt
gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.
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Deze folder is een uitgave van de gemeente Rotterdam
Jeugd, Onderwijs en Samenleving
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