Schooljaar 2013-2014
Betreft: Extra verlof en Vakantieverlof

Geachte ouders/verzorgers,
De gemeente Soest en de schooldirecties van alle scholen in Soest en Soesterberg gaan de
regels van de leerplicht strikt hanteren. Zij willen hiermee verschillen tussen scholen voorkomen
en streven naar (rechts)gelijkheid voor alle ouders en verzorgers. De leerplichtwet garandeert
dat uw kinderen recht hebben op onderwijs. Het recht van kinderen op onderwijs brengt voor de
ouders of verzorgers de plicht om ervoor te zorgen dat hun kinderen ook naar school gaan en
aanwezig zijn. Dit houdt ook in dat bij afwezigheid van kinderen door ziekte en omstandigheden
de ouders zich aan bepaalde regels moeten houden. In deze brief staan alle regels en
voorwaarden omtrent extra verlof voor leerlingen. Alle schooldirecties zijn gebonden aan deze
regels en zijn verplicht vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de
leerplichtambtenaar. Zowel ouders/verzorgers als schooldirecties zijn strafbaar als ze de regels
van de leerplichtwet overtreden. De leerplichtambtenaren van de gemeente Soest houden
toezicht op de naleving hiervan.
EXTRA VERLOF
Extra verlof is vrije dagen buiten de vastgestelde schoolvakanties. Hiervoor gelden wel strikte
regels. Extra verlof kan worden gegeven als religieuze verplichtingen (1) of gewichtige
omstandigheden (2) zich voordoen. In zeer uitzonderlijke gevallen kan vakantieverlof onder
schooltijd worden gegeven. Zie hieronder voor een toelichting op deze omstandigheden.
Aanvraag hiervoor moet u –indien mogelijk- twee maanden van tevoren bij de schooldirectie
indienen.
1.Religieuze verplichtingen
Voor de leerling die religieuze verplichtingen moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of
levensovertuiging bestaat er recht op extra verlof. Hierbij geldt dat er in principe één dag per
verplichting vrij wordt gegeven.
2.Gewichtige omstandigheden
Hieronder vallen situaties waarvan de oorzaken buiten de wil van ouders/verzorgers en/of de
leerling liggen. Meestal zal het verlof beperkt blijven tot één of enkele dagen. Extra verlof kan
worden toegewezen bij:
- Verhuizingen
- Bijwonen huwelijk van bloed- of aanverwanten
- Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten
- Overlijden van bloed- of aanverwanten
- Viering van 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van bloed- en of aanverwanten
- Viering van 12½ - 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten
Niet-gewichtige omstandigheden
De volgende situaties zijn geen ‘gewichtige omstandigheden’ en hiervoor wordt geen verlof
toegekend:
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Dienstrooster werkgever
Familiebezoek in buitenland
Vakantie in goedkope periode of via een speciale aanbieding
Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
Op uitnodiging van vrienden en/of familie om buiten schoolvakantie op vakantie te gaan
Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
Verlof voor een kind omdat andere kinderen al of nog vrij zijn

VAKANTIEVERLOF ONDER SCHOOLTIJD
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering worden gemaakt als de leerling tijdens
één van de lange schoolvakanties (zomer of kerst) niet twee weken achtereen op vakantie kan
door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders, werkzaam in horeca of
agrarische sector.
Dit kan slechts één keer per schooljaar voor maximaal 10 schooldagen worden verleend en mag
niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Mocht dit zich voordoen, dan
kunt u overleggen met de schooldirectie (minimaal 8 weken voor gewenste datum).

Mocht u wél in de gelegenheid zijn om in mei, zomer of kerst 2 weken achtereen op vakantie te
kunnen –ook als u werkzaam bent in bovengenoemde sectoren- dan is er géén mogelijkheid om
verlof te krijgen om buiten één van de 5 schoolvakanties op vakantie te gaan.
Procedure extra verlof / vakantieverlof aanvragen
Extra verlof tot en met tien dagen moet u aanvragen bij de schooldirectie. Aanvragen voor meer
dan tien dagen lopen via de leerplichtambtenaar van de gemeente Soest. Bij het aanvragen van
extra verlof / vakantieverlof moet u dit altijd in een zo vroeg mogelijk stadium doen, minimaal 8
weken voor de gewenste datum. Dit omdat de schooldirectie en/of leerplichtambtenaar
zorgvuldig uw aanvraag moet beoordelen en gehouden is aan bepaalde termijnen. U kunt binnen
deze 8 weken nog bezwaar maken, mocht uw aanvraag worden afgewezen.
Ziek (tijdens verlof)
Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt,
waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van belang om dan een
doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van
de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden.
Is er geen toestemming voor extra verlof verleend en uw kind wordt werkelijk ziek in die
periode, dan is een bewijs nodig om te kunnen aantonen dat er geen sprake was van ongeoorloofd
schoolverzuim. Bij redelijke twijfel geldt namelijk de meldingsplicht van de schooldirectie bij de
leerplichtambtenaar weer.
Soms worden leerlingen ziek gemeld om de procedure te omzeilen. Hiermee wordt de leerling in
een lastige positie gebracht: na terugkomst op school kan niet over de leuke vakantie of
gebeurtenis worden verteld.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over extra verlof en de regels die hiervoor gelden? Neem dan contact op
met de schooldirectie of de leerplichtambtenaar van de gemeente Soest, telefoonnummer 0356093457 of 035-6093542. Kijk ook op www.soest.nl, onder ‘Zorg, Welzijn en Onderwijs’.
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