
Hieronder staan de richtlijnen voor het toekennen voor extra verlof nog eens vermeld: 
De Leerplichtwet van 1969 geeft onder andere richtlijnen voor verlof buiten de 

schoolvakanties. De schoolleider beslist over een aanvraag van minder dan 10 schooldagen en 

kan hierbij advies vragen aan de leerplichtambtenaar. Vragen ouders meer dan 10 

schooldagen extra verlof, dan beslist de leerplichtambtenaar. 

Voor vakantie buiten de schoolvakanties kan geen toestemming worden verleend, tenzij de 

specifieke aard van het beroep van één van de ouders met zich meebrengt dat alleen buiten de 

schoolvakanties gezamenlijk op vakantie gegaan kan worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor 

sommige beroepen, waarbij de ouder het grootste deel van het inkomen in de schoolvakanties 

kan verdienen. Dit vakantieverlof mag éénmaal voor maximaal 10 schooldagen (per 

schooljaar) verleend worden en mag geen betrekking hebben op de eerste twee weken van het 

schooljaar. Bij de aanvraag zal een werkgeversverklaring en ander bewijs over de inkomsten 

in schoolvakanties moeten worden overlegd. 

Indien ouders een aanvraag doen van meer dan 10 schooldagen, dan zal dit alleen worden 

toegekend door de leerplichtambtenaar als er sprake is van speciale omstandigheden. Denk 

hierbij aan een medische- of sociale indicatie. Hieraan zal een deskundigenverklaring ten 

grondslag moeten liggen. 

In de volgende gevallen wordt een verzoek afgewezen:  

 familiebezoek in het buitenland 

 vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding 

 vakantie in verband met een gewonnen prijs 

 vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden 

 uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te 

gaan 

 eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers)drukte 

 verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn 

 deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband. 

 weekendje weg met familie. 

 Wanneer is extra verlof toegestaan: 

Reden aanvraag verlof:  

 Huwelijk of huwelijksjubileum van ouders, broer/zus/grootouders, oom/tante, 

neef/nicht binnen woonplaats 1 dag 

 Huwelijk of huwelijksjubileum van ouders, broer/zus/grootouders, oom/tante, 

neef/nicht buiten woonplaats 2 dagen 

 Overlijden bloed- en aanverwanten in de 1e en 2e graad In overleg met directie 

 Overlijden bloed- en aanverwanten in de 3e graad 1 dag 

 Bezoek huisarts specialist Benodigde aantal uren 

 Herhaald bezoek therapeut, behandelaar, orthodontist, In overleg met directie 

 Uitvoeren godsdienstige activiteiten (bijv voorbereidingen1e communie) Benodigde 

aantal uren 

 Verhuizing binnen de gemeente 1 dag 

 Verhuizing buiten de gemeente 2 dagen 

Bij bijzondere omstandigheden van medische of sociale aard is een verklaring van deskundige 

noodzakelijk in overleg met de schoolleider. 

Extra verlof moet schriftelijk, minimaal twee weken voor aanvang van het verlof, bij de 



schoolleider worden aangevraagd. Wanneer ouders het niet eens zijn met de beslissing, 

kunnen zij een bezwaarschrift indienen. 


