
Informatie ouders 

 

De verplichting van het melden van schoolverzuim 

De schooldirecteur heeft de verplichting al het ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de 

leerplichtambtenaar. Dit betekent dat er niet alleen gemeld wordt als de leerplichtambtenaar komt 

controleren.  Er dient ook gemeld te worden als ouders verlof hebben aangevraagd, dit niet hebben 

gekregen, en de ouders het kind die bewuste dag ziek melden of thuishouden van school. 

 

Het toekennen van verlof 

De schooldirecteur heeft de bevoegdheid om te beslissen over aanvragen tot en met 10 

schooldagen. De schooldirecteur moet hierbij rekening houden met de leerplichtwet en kan dus niet 

‘zomaar’ verlof toekennen.  

Het is belangrijk alleen verlof te verlenen op de juiste gronden. Als de schooldirecteur zich niet aan 

de leerplichtwet houdt kan hij hiervoor een flinke boete krijgen van de onderwijsinspectie.  

Voor u als ouder kan het soms lijken of een ander in uw ogen ‘onterecht’  verlof heeft gekregen 

van de schooldirecteur. Het is dan hoogstwaarschijnlijk dat er bijzondere omstandigheden zijn 

(privé omstandigheden) waar u niet van op de hoogte bent (en niet van op de hoogte hoeft te 

zijn). 

 

Hieronder nog even de belangrijkste regels voor het wel/niet toekennen van verlof dat onder 

‘gewichtige omstandigheden’  valt: 

 

Gewichtige 

omstandigheid 

Aanvullende informatie/ voorbeeld Aantal 

schooldagen 

Verhuizen  1  

Bij 25, 40 of 50 jarig 

ambtsjubileum en het 12 

½, 25, 40, 50 en 60 jarig  

huwelijksjubileum van 

ouder(s)/verzorger(s) of 

grootouders  

dus geen verjaardag opa/oma (zie 

Kroonjaren) 

 

1 

Voor het bijwonen van 

het huwelijk van bloed- 

of aanverwant tot en  

 

met de 3e graad  

bewijs: trouwkaart of kopie trouwakte. 

Voor het bijwonen van het huwelijk van 

bloed- of aanverwant tot en  

met de 3e graad (in Nederland 

maximaal 2 dagen indien ver gereisd 

moet worden, anders maximaal 1 dag, 

in het buitenland maximaal 5 dagen  

1, 2 of 5 

Bij overlijden van bloed- 

of aanverwant  

 

bewijs: rouwkaart of akte van 

overlijden. 

1e graad maximaal 5 dagen, 2e graad 

maximaal 2 dagen, 3e en 4e graad 

maximaal 1 dag, in het buitenland 1e 

t/m 4e graad maximaal 5 dagen 

1, 2 of 5 

Het voldoen van 

wettelijke verplichtingen 

voor zover dit niet buiten 

de lesuren kan 

geschieden  

Bijvoorbeeld: paspoort aanvragen in 

het buitenland 

Maximaal 10  

Bij ernstige 

levensbedreigende ziekte 

bewijs: doktersverklaring Maximaal 10   



zonder uitzicht op herstel 

van  bloed- of 

aanverwant tot en met 

de 3e graad  

Voor andere, naar het 

oordeel van het hoofd 

van de school/instelling,  

gewichtige 

omstandigheden.  

Bijvoorbeeld: ernstige ziekte binnen de 

familie 

Maximaal 10 

 

 

Er kan geen verlof worden verleend in voorkomende gevallen: 

- Familiebezoek in het buitenland 

- Goedkope tickets 

- Omdat tickets al gekocht zijn of er geen tickets meer zijn in de vakantie  

 periode 

- Vakantiespreiding 

- Verlof voor een kind omdat de andere kinderen uit een gezin al/nog vrij  

 zijn 

- Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte 

- Samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan 

- Kroonjaren (verjaardag 40, 50, 65 jaar etc.) 

- Wereldreis/verre reis 

- Gewonnen/gekregen vakantie 

- Familie reünie 

- Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp 

 

 

Uitleg artikel 11a (5-jarigen regeling)  

Bovenstaand artikel is bedoeld voor kinderen die de belastbaarheid van school nog niet aan  

kunnen. Hierover worden van te voren afspraken met de directeur gemaakt. Bijvoorbeeld 1 of 2 

middagen per week blijft het kind thuis. Het artikel is niet bedoeld om verlof aan 5 jarigen te geven 

om op vakantie of iets dergelijks te gaan. 

 


