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Gewichtige omstandigheden
(art. 11 onder g, art. 14 van de Leerplichtwet 1969)
Vakantieverlof is geen gewichtige omstandigheid, zie blz. 5.
Bevoegdheid directeur school: tot maximaal 10 schooldagen.
Bevoegdheid leerplichtambtenaar: vanaf 11 schooldagen, geen maximale
termijn vastgesteld.
Onder gewichtige omstandigheden vallen situaties die buiten de wil
van de ouders en/of de verzorgers liggen. Voor bepaalde omstandigheden
kan verlof worden toegekend. Hierbij moet worden gedacht aan:
•
•

•
•

•

Een verhuizing: maximaal 1 schooldag.
Een huwelijk van bloed- of aanverwant t/m 3e graad (zie kader).
-- Binnen Nederland: maximaal 2 schooldagen.
-- In het buitenland: maximaal 5 schooldagen (binnen Europa).
-- In het buitenland: maximaal 10 schooldagen (buiten Europa).
Ernstige ziekte van bloed- of aanverwant t/m de 3e graad:
geen maximale termijn vastgesteld.
Overlijden van bloed- of aanverwant
-- 1e graad binnen Nederland. maximaal 4 schooldagen.
-- 2e graad binnen Nederland maximaal 2 schooldagen.
-- 3e en 4e graad: binnen Nederland, maximaal 1 schooldag.
-- 1e t/m 4e graad in het buitenland, maximaal 5 schooldagen
(binnen Europa).
-- 1e t/m 4e graad: in het buitenland, maximaal 10 schooldagen
(buitenland).
Een 25, 40 en 50-jarige ambtsjubileum én het 12½, 25, 40, 50 en
60-jarige huwelijksjubileum van ouders / verzorgers of grootouders:
maximaal 1 schooldag.
Graden van bloed- en aanverwantschap
1e graad: ouders, kind.
2e graad: zus / broer, grootouders, kleinkind.
3e graad: oom / tante (broer / zus van ouders), neef / nicht (kind van
broer / zus van ouder), achterkleinkind.
4e graad: oudoom / oudtante (broer/zus van ouder), achterneef /
achternicht (kleinkind van broer / zus), betovergrootouder.

Vakantieverlof
(art. 11 onder f van de Leerplichtwet 1969)
Vakantie onder schooltijd kan alleen als de leerling tijdens de reguliere
schoolvakanties niet op vakantie kan door de specifieke aard van het
beroep van (één van) de ouders wegens een zomer piekdrukte in bijvoorbeeld de horeca of agrarische sector. In dat geval mag de directeur
éénmaal per schooljaar de leerling vrij geven, zodat er toch een gezins

vakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat
schooljaar. De aanvraag moet ondersteund worden met een werkgeversverklaring waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode
van de betrokken ouder blijken. Veder dienen de ouders met de volgende
voorwaarden rekening te houden:
•

•
•

In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag
ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden
ingediend, tenzij de ouders kunnen aangeven waarom dat niet
mogelijk was.
De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan.
De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het
schooljaar vallen.

Bij de volgende situaties is eerder geoordeeld (ook tijdens bezwaar- en
beroepsprocedures) dat erg geen sprake is van andere gewichtige omstandigheden. Daarom wordt geen extra verlof toegekend vanwege:
• Familiebezoek / hereniging / reünie in buitenland.
• Verjaardagen (over) grootouders.
• (over) grootouders geruime tijd niet (of nog nooit) gezien.
• Goedkopere tickets buiten de reguliere vakantie / hoogseizoen.
• De reis al is geboekt en / of de tickets zijn inmiddels betaald.
• Bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
• De reis is / wordt door familieleden (derden) betaald / aangeboden.
• Vakantie / reis gewonnen.
• Vakantiespreiding in Nederland.
• Verlof voor een kind omdat een ander kind uit gezin al / of nog vrij is.
• Eerder vertrek / latere terugkomst wegens topverkeerdrukte.
• Samen reizen / in konvooi reizen door bijvoorbeeld de Balkan.
• Kroonjaren.
• Dienstrooster van werkgevers zoals:
-- GVB. NS, politie, brandweer, Connexxion, luchtvaartmaatschappij
of taxi.
• Wereldreis.
• Deeldame binnen schooltijd aan uitjes / reisjes georganiseerd door
bijvoorbeeld sport- muziek-of dansverenigingen.
• Ontluikend talent: cursussen, toernooien, specifieke lessen ten
behoeve van het talent zijn niet onderwijskundigen is
geen alternatief.
• Een combinatie van hierboven omschreven redenen.
Dit geldt ook voor aanvragen tot en met 10 schooldagen
(bevoegdheid schooldirecteur).

