Verlof- en verzuimregeling
Wij onderscheiden twee soorten verzuim;
geoorloofd- en ongeoorloofd verzuim. Als uw
kind verzuimt van school doen wij onderzoek
naar de oorzaak. Indien nodig zoeken wij in
samenwerking met de leerplichtambtenaar van
de gemeente naar een oplossing.

Geoorloofd verzuim
Uiteraard zijn er situaties denkbaar waarbij het
niet verplicht is dat uw kind naar school gaat.
Wij onderscheiden vijf situaties:
1. Ziekte
Als uw kind ziek is hoeft het niet naar school. U
dient dit wel zo snel mogelijk aan ons te
melden. Wanneer u uw kind vaak ziekmeldt dan
kunnen wij aan de schoolarts of
leerplichtambtenaar vragen een onderzoek in
te stellen.
2. Godsdienst of levensovertuiging Als uw kind
plichten moet vervullen die voortvloeien
uit
godsdienst
of levensovertuiging
hoeft het niet naar school. U dient dit minstens
twee dagen van tevoren aan ons te melden.
3. Vijfjarigen
Voor kleuters geldt een bijzondere regeling: als
uw kind vijf jaar is en de volledige schoolweek
nog niet aan kan, mag het vijf uur per week
thuisblijven. Dit gebeurt in overleg met ons.
Met toestemming van onze directeur mag een
vijfjarige zelfs ten hoogste 10 uur per week
thuisblijven.
4.
Extra
vakantieverlof
U
kunt
toestemming vragen voor een extra vakantie
buiten de schoolvakantie. Dit staan

wij alleen toe indien u door de specifieke aard
van uw beroep niet éénmaal per jaar tijdens
een reguliere schoolvakantie met uw kinderen
op vakantie kunt gaan. Dit moet uw werkgever
kunnen bevestigen. Onze directeur mag
hiervoor slechts éénmaal per schooljaar voor
ten hoogste tien schooldagen toestemming
verlenen. In de leerplichtwet staat, dat deze
regeling niet kan worden toegepast voor de
eerste twee weken van een nieuw schooljaar.
Ook staat in de leerplichtwet dat de uitvoering
van deze regeling geen recht is. Dit zijn
natuurlijk geen snipperdagen en ze kunnen niet
worden opgespaard. Het is evenmin mogelijk
zo nu en dan een afzonderlijke losse dag op te
nemen.
5.
Gewichtige omstandigheden U kunt
verlofaanvragen voor het voldoen van een
wettelijke verplichting, voor zover dit niet
buiten de lestijden kan gebeuren. Het gaat om
de volgende situaties met daarbij aangegeven
het maximaal aantal dagen verlof dat gegeven
kan worden:
•
•

Voor verhuizing ten hoogste 1 dag.
Voor het bijwonen van het huwelijk van
bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad
voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk
of dit huwelijk gesloten wordt in of buiten
de woonplaats van de belanghebbende;

•

Bij een ernstige ziekte van ouders of bloedof aanverwanten t/m de 3e graad. De duur
van het verlof bepaalt onze directeur in
overleg met u;

•

Bij overlijden van bloed- of aanverwanten.
De duur van het verlof bepaalt onze
directeur in overleg met u;

•

Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en
het 12½, 25-,40-,50- en 60-jarig
huwelijksjubileum van
ouders of
grootouders, ten hoogste 1 dag;

•

Voor een andere naar het oordeel van de
directeur belangrijke reden. Bij minder dan
10 schooldagen kan onze directeur
toestemming verlenen voor extra verlof.
Indien u verlof aanvraagt voor meer dan 10
schooldagen is toestemming van de
leerplichtambtenaar nodig. Onze directeur
is verplicht om ongeoorloofd verzuim bij de
leerplichtambtenaar te melden. De
leerplichtwet stelt de directeur persoonlijk
verantwoordelijk. Mede daarom verzoeken
wij u om geen extra verlof te vragen als dat
niet echt nodig is.

Ongeoorloofd verzuim
Er is sprake van ongeoorloofd verzuim als uw
kind zonder geldige reden niet naar school gaat.
Onze directeur neemt dan maatregelen op
grond van de leerplichtwet. Meestal zal

onze directeur of de leerkracht van uw kind
met u contact opnemen om na te gaan wat er
aan de hand is. Als dit niet tot een goede
oplossing
leidt, zullen wij
de
leerplichtambtenaar inschakelen. Ook deze zal
proberen in overleg met u en ons tot een
oplossing te komen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze
directeur. Bij hem kunt u ook het
informatiebulletin ‘Leerplicht in de Friese
Wouden’ opvragen. Deze folder is uitgebracht
door de gemeente Tytsjerksteradiel. Daarnaast
is op school een verlof- en verzuimregistratie
aanwezig.
Ook kunt u voor meer informatie contact
opnemen met de leerplichtambtenaar van de
gemeente Tytsjerksteradiel, tel. 0511- 46 08
60.

