Stroomschema verzuim en verlof
JA
Is uw kind ziek?

Ziekmelden is voldoende.
Blijft uw kind langer ziek, vraag dan indien mogelijk om schoolwerk, zodat
uw kind straks niet achter loopt. De schooldirecteur kan bij langdurige
ziekte vragen naar een doktersverklaring of u verwijzen naar de schoolarts.
Als de schooldirecteur de ziekmelding niet vertrouwt, wordt er melding
gedaan bij de leerplichtambtenaar.

NEE
JA
Afspraken bij huisarts medisch specialisten, psychologisch onderzoek,
orthodontist, schooltandarts, behandeling bij (tand-), (revalidatie-)arts,
logopedie en fysiotherapie zijn toegestaan onder schooltijden. U dient
afspraken voor zover het van u afhangt zoveel mogelijk buiten schooltijd in
te plannen.
Vanaf meer dan 30 minuten medisch verzuim dient een verlofaanvraag te
worden gedaan onder vermelding van datum en reden.
Nota bene: controle afspraken bij tandarts zijn niet toegestaan onder
schooltijd.
In geval van medisch verzuim wordt automatisch toestemming verleend en
hoeft u niet schriftelijke goedkeuring af te wachten, tenzij het verzuim in
strijd blijkt te zijn met de regels.

Betreft het een
medische
afspraak?

NEE

Wilt u vrij in verband
met een familieaangelegenheid of
wettelijke verplichting ?

JA

Kruis aan wat van toepassing is:
□ Voldoen aan wettelijke verplichting, welke absoluut niet buiten
schooltijden plaats kan vinden
□ Verhuizing:hiervoor krijgt uw kind 1 dag vrij
□ Huwelijk van familieleden:1 dag of ten hoogste 2 dagen bij een huwelijk
buiten de woonplaats.
□ Jubileum, 12 ½ ,25 enz. (huwelijk of als werknemer): 1 dag.
□ Bevalling moeder/verzorgster: 1 dag.
□ Overlijden van één van de ouders van het kind (4 dagen), broer of zus
(4 dagen), (over)grootouders (2 dagen), om of tante of neef of nicht (1
dag).
□ Andere belangrijke reden: vraag uw schooldirecteur naar het
formulier vrijstelling i.v.m. gewichtige omstandigheden (bij
een aanvraag van meer dan tien dagen beslist de
leerplichtambtenaar).

NEE
JA

Wilt u vrij i.v.m.
vakantie buiten de
schoolvakantie?

Gaat het om een tweede
vakantie binnen één
schooljaar?

NEE

Vraag uw
schooldirecteur naar
het formulier
‘vrijstelling i.v.m.
gewichtige
omstandigheden’. Bij
gewichtige
omstandigheden moet
u denken aan ‘buiten
de eigen wil gelegen
omstandigheden’
(situatie van noodzaak
of overmacht).

JA

NEE
Hangt het verzoek samen met ‘de
specifieke aard van het beroep’?
Een dergelijk verzoek kan alleen worden
gedaan als het niet mogelijk is om
binnen de schoolvakanties op vakantie te
gaan. Te denken valt aan beroepen als
strandtenthouders, campingbazen of
beroepen in de agrarische sector. U
moet in dat geval kunnen aantonen dat
een substantieel deel van het
gezinsinkomen tijdens de
vakantieperiode wordt verdiend.

NEE

Als u in één schooljaar in de
gelegenheid bent om twee weken
aaneengesloten op vakantie te
gaan, staat de leerplichtwet geen
extra vakantie buiten de
schoolvakantie toe. Uw kind krijgt
geen extra vrij.

Er wordt van u verwacht dat u met
uw vakantieplannen rekening houdt
met de schoolvakanties. Uw kind
krijgt geen extra vrij. Financiële
overwegingen en te verwachten
verkeersdrukte zijn geen reden voor
extra verlof.
Luxe verzuim of vermoedens
daarvan worden door de directie
gemeld bij de leerplichtambtenaar.

JA
Vraag uw schooldirecteur het formulier ‘vakantie buiten
schoolvakantie’.
Een aanvraag van meer dan tien schooldagen is niet mogelijk. Als
men zonder toestemming weggaat, zal er door de directeur een
melding worden gedaan bij de leerplichtambtenaar.

