Breda,
betreft:

20 april 2018
extra vakantie en verlof aanvragen

Beste ouders/verzorgers,
Regelmatig krijgen wij een aanvraag voor vakantie en/of verlof. In veel gevallen gaat het om extra
vakantiedagen.
In Nederland hebben we een Leerplichtwet die geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. De
leerplicht moet ervoor zorgen dat alle kinderen in Nederland naar school gaan.
De leerplichtambtenaar controleert of de leerplicht wordt nageleefd. Gisteren heb ik een overleg
gehad met onze leerplichtambtenaar de heer Job Hulsbosch. Samen hebben we de belangrijkste
punten uit de Wet voor u op een rijtje gezet.
De leerplichtwet stelt dat vakantie onder schooltijd onmogelijk is.
Er zijn een paar uitzonderingen:
1. als één van de ouder een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden bijv horeca
2. als de extra vakantie niet in de eerste 2 weken van het schooljaar valt
3. als op vakantie gaan tijdens de schoolvakantie leidt tot onoverkomelijke bedrijfsrisico’s
Wanneer kunt u extra verlof aanvragen?
● verhuizing, maximaal 1 schooldag
● voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad. In
Nederland 1-2 dagen, in het buitenland maximaal 5 dagen. Wij vragen u dan een bewijs in te
leveren.
● ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel tot en met de 3e graad
● bij overlijden van bloed- of aanverwant
● bij ambtsjubileum of huwelijksjubileum ( 12 ½ , 25,40,50 en 60 jaar)
Waar moet u rekening mee houden?
● de aanvraag moet schriftelijk ten minste zes weken van tevoren bij de directeur worden
ingediend
● de toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing
goed worden gemotiveerd.
● verlof moet zo kort mogelijk worden gehouden
● bij de aanvragen moet een bewijsmiddel worden ingediend
U krijgt geen verlof
● om in het buitenland familie te bezoeken
● goedkopere tickets
● omdat de tickets al gekocht zijn
● eerder vertrek ivm verkeersdrukte
Kinderen hebben recht op onderwijs. Als school hebben wij de wettelijke verplichting om verzuim te
melden. Wij vragen u vriendelijk met bovenstaande rekening te houden.
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,
met vriendelijke groeten
Annette de Wit
Directeur BS Het Noorderlicht.

