
Aanscherping Wet-en Regelgeving met betrekking tot Extra (vakantie-)verlof. 

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de regels voor scholen zwaar aangescherpt voor wat betreft de 

aanvragen voor extra (vakantie-)verlof voor leerplichtigen (vanaf 5 jaar). 

Ook Stichting De Waarden heeft de scholen gemeld niet af te wijken van deze regelgeving en strikt 

de wetgeving te volgen. 

Dat betekent dat er vanaf 1 januari 2015 GEEN extra (vakantie)-verlof meer wordt verleend, tenzij 

er aantoonbaar sprake is van redenen van specifieke aard of gewichtige omstandigheden. 

De Wet-en Regelgeving in het kort: 

1: Vakantieverlof (art. 13a): 

Een verzoek tot vakantieverlof dient minimaal 8 weken van tevoren bij de directie van de school te 

worden aangevraagd. Dit verlof wordt alleen verleend, wanneer er sprake is van een beroep van een 

van de ouders, voogden of verzorgers, waarbij het slechts mogelijk is om buiten de schoolvakanties 

om, op vakantie te gaan. Een werkgeversverklaring dient hierbij overlegd te worden. Een dergelijk 

verzoek wordt slechts 1x per jaar verleend/ mag niet langer dan 10 schooldagen= 2 weken duren/ 

mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het schooljaar, aansluitend op de zomervakantie. 

2: gewichtige omstandigheden =  max. 10 schooldagen per jaar of minder. (art 14, lid 1) 

Hieronder vallen omstandigheden die buiten de wil van de leerling of de ouders/verzorgers zijn 

gelegen, zoals: 

- Het voldoen aan een wettelijke verplichting tijdens schooluren. 

- Verhuizing (ten hoogste 1 dag) 

- Huwelijk van bloed-of aanverwanten t/m 3
e
 graad. (ten hoogste 2 dagen) 

- Ernstige ziekte van ouders of bloed-of aanverwanten t/m 3
e
 graad. (i.o.m. directie) 

- Overlijden van bloed-of aanverwanten in de 1
e
 graad (max 4 dagen), bloed-of aanverwanten 

in de 2
e
 graad (max 2 dagen), bloed-of aanverwanten in 3

e
 of 4

e
 graad (1 dag). 

- Bij 25/40/50-jarig ambtsjubileum en 12 ½, 25, 40, 50 en 60-jarig huwelijksjubileum van 

ouders of grootouders: max 1 dag. 

NB: Extra vakantie is GEEN gewichtige omstandigheid! 

 

3: gewichtige omstandigheden van meer dan 10 schooldagen per schooljaar, (art. 14, lid 3),  

Deze dienen aangevraagd te worden minimaal 4 weken van tevoren via de directie van de school, bij 

de leerplichtambtenaar van onze gemeente. 

Voorts: Elke vorm van verzuim wordt opgenomen in het digitaal meldingssysteem. Ongeoorloofd 

verzuim wordt direct gecontroleerd door de overheid en tegen ouders die zich hieraan schuldig 

maken, wordt proces-verbaal opgemaakt. 

In beroep gaan tegen een uitspraak, kunt u doen bij de leerplichtambtenaar, via de directie. 


