Afdeling leerplicht van de Gemeente Zaanstad adviseert de directeuren de volgende richtlijnen aan te
houden:










Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag.
Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden: maximaal 10 schooldagen.
Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: in Nederland
maximaal 1-2 schooldagen. In het buitenland maximaal 5 schooldagen.
Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte)
Bij een ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot
en met de 3e graad: geen maximale termijn.
Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt
Bij overlijden van bloed- of aanverwant:
o In de 1ste graad: maximaal 5 schooldagen
o In de 2de graad: maximaal 2 schooldagen
o In de 3de en de 4de graad: maximaal 1 schooldag
Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden)
Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van
ouder(s)/ verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag
Bij religieuze feestdagen kunt u bij de schooldirecteur een verzoek indienen voor verlof. maximaal
één dag per feest, ongeacht de duur van het feest.
Voor andere naar het oordeel van de directeuren gewichtige omstandigheden: maximaal 10
schooldagen.
 Verwantschap
Ten opzichte van het kind:
1e graad: ouders
2e graad: zus/broer, grootouder
3e graad: oom/tante, neef/nicht (kinderen van broers en zussen), overgrootouder
4e graad: oudoom/tante, neef/nicht (de kinderen van de broers of zussen van de ouder),
achterneef, achternicht, betovergrootouder

De volgende situaties zijn GEEN ‘andere gewichtige omstandigheden’.

Wereldreis
Overweegt u samen met uw kind(eren) een wereldreis te maken? De Leerplichtwet biedt geen
mogelijkheid om hier verlof voor toe te kennen. Deze aanvragen worden dan ook afgewezen. U kunt
niet met uw kind(eren) op wereldreis buiten de reguliere schoolvakanties.
Oriëntatie op emigratie
Overweegt u een emigratie en wilt u vast met uw kind(eren) naar het buitenland? De Leerplichtwet
biedt geen mogelijkheid om hier verlof voor toe te kennen. Deze aanvragen worden dan ook
afgewezen.
Kinderen met bijzondere talenten
Heeft uw kind een bijzonder talent op sportief of cultureel gebied en wilt u dat uw kind deelneemt aan
bepaalde activiteiten, zoals sporttoernooien? De leerplichtwet biedt geen mogelijkheid om hier verlof
voor toe te kennen. Deze aanvragen worden dan ook afgewezen.

Verlof wegens vakantie (artikel 11 onder F LPW)
Extra vakantieverlof
Verlof voor extra vakanties is vrijwel niet mogelijk. Alleen wanneer het door de specifieke aard van het
beroep van één van de ouder(s)/ verzorger(s) niet mogelijk is eens per jaar met het gezin twee weken
op vakantie te gaan, kan dit verlof worden aangevraagd. Dit kan als een ouder bijvoorbeeld
seizoensgebonden werk heeft of werk die een piekdrukte heeft tijdens de schoolvakanties. In dat
geval moet u kunnen aantonen dat er sprake is van onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen
als u tijdens de schoolvakantie verlof moet opnemen.
Er kan geen verlof worden toegekend vanwege organisatorische problemen in uw bedrijf.
Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan de schooldirecteur één maal per schooljaar, voor maximaal
tien schooldagen, toestemming voor extra vakantie verlenen.
Er mag dus niet meerdere keren verlof voor een paar dagen gegeven worden. Het verlof mag ook niet
in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar gegeven worden.
Extra vakantieverlof moet acht weken van tevoren bij de schooldirecteur worden aangevraagd.
Wanneer wordt een verzoek zeker afgewezen?
 Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten een schoolvakantie op vakantie te gaan.
 Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 Familiebezoek in het buitenland.
 Vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding.
 Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
 Vakantie in verband met een gewonnen prijs.
 Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.
 Werkrooster gerelateerde vakantieperiode.
 Vervullen van de dienstplicht in Turkije.
 Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.
Gaat u met uw kind(eren) zonder toestemming toch op vakantie, dan is er sprake van luxe verzuim.
Dit moet door school gemeld worden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan dan
tegen u proces-verbaal op maken. Dit kan leiden tot strafvervolging door de Officier van Justitie.

