
Richtlijnen voor het verlenen van verlof 

1. Vakantieverlof (art. 13A) 
 
Een verzoek om vakantieverlof dienst minimaal 8 weken tevoren aan de directie van e school te 
worden voorgelegd. 
 
Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer: 
-  wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders of  

verzorgers het slechts mogelijk is, buiten de schoolvakanties op vakantie  
te gaan;(een werkgeversverklaring  dient overlegd te worden waaruit blijkt dat geen verlof 
binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is) 

 
Dit verlof mag: 
- hooguit éénmaal per schooljaar worden verleend 

- niet langer duren dan 10 schooldagen 

-  niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar 
 
2. Gewichtige omstandigheden: 10 schooldagen per schooljaar of minder  
    9art. 14, lid 1) 
 
Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per 

schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de 
directie te worden voorgelegd. 
Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan: omstandigheden die buiten de wil van de 
leerling of de ouders zijn gelegen. 
Enige voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn: 
a) het voldoen aan een wettige verplichting, voor zover die niet buiten de lesuren vallen 
b) verhuizing (ten hoogste één dag) 

c) het bijwonen van het huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m 3e graad 

(1 of ten hoogste 2 dagen) 
d) ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m 3e graad (duur in overleg met de 

directie 
e) overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen); in de 2e graad 

(ten hoogste 2 dagen), in de 3e of 4e graad (1 dag) 

f) bij 25-, 40- en 50-jarig en het 12 1/2 -, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders 
of grootouders (1 dag) 

 
N.B. extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheden aangemerkt. 
 
 
3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar  

   (art. 14, lid 3) 
 

Een verzoek om extra verlof ingeval gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen 
per schooljaar dient minimaal 4 weken tevoren via de directie van de school bij de 
leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden ingediend. 
 
Waarschuwing:De directie is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd 

schoolverzuim. Tegen de ouders die hun kinderen zonder toestemming thuishouden, zal proces-
verbaal worden opgemaakt.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
Aanvraagformulier extra verlof 
 
 
 

Aan de directeur van de Nicolaasschool te Oss 
 
Ondergetekende …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ouder/verzorger van: 
1. ………………………………………………………… ………………………………..uit groep …………………………………….  
2. ………………………………………………………… ………………………………..uit groep …………………………………….  

3. ………………………………………………………… ………………………………..uit groep …………………………………….  

 
Het verlof wordt aangevraagd voor: datum………………………………………………… 
 
O 1 Overlijden van bloed- of aanverwant, pleegouder/verzorger 
 

O 2 Huwelijk van bloed- of aanverwant, pleegouder/verzorger 
 
O 3 Verhuizing (ten hoogste 1 dag) 
 
O 4 12,5 – 25 – 40 – 60  jarig ambts- of huwelijksjubileum van een   
  aanverwant, pleegouder of verzorger 
 

O 5 Viering van een religieuze of nationale feest- of gedenkdag voor  
leerlingen uit minderheidsgroeperingen voor maximaal 2 dagen 

 

O 6 Geen vakantie mogelijk in een van de schoolvakanties, omdat de  
kostwinner dan moet werken (werkgeversverklaring toevoegen) 

 
O 7 Het kind bezoekt een ouder die in verband met werk een jaar niet  

thuis komt 
 
O 8 Het gezin kan allen een vakantie betalen buiten het hoogseizoen  

(verklaring van de sociale dienst overleggen) 
 
O 9 Extra vakantie onder schooltijd in verband met langdurige, zeer  

ernstige medische en/of sociale problemen (medische verklaring of  
een verklaring van maatschappelijk werk overleggen) 

 
O 10 Een gezinslid is gehandicapt en is aangewezen op aangepaste  

accommodatie buiten de schoolvakanties 
 
O 11 Bijzondere omstandigheden (dit laatste toelichten, motiveren,  

bewijsstukken overleggen) 
 
Oss, (datum) ……………………………………….. 
Handtekening: 
 
 
 

 
 
Wel/niet akkoord directie:  
 

 
Reden evt. afwijzing: 

Handtekening directie: 



Mocht u bezwaar hebben tegen de genomen beslissing, dan kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen.  
Bezwaarschriften op verzoeken tot en met 10 dagen behandelt de directeur van de school.  
Hij zal hierbij wederom worden voorzien van advies van de leerplichtambtenaar.  
Bezwaar bij aanvragen voor meer dan 10 dagen kunnen worden ingediend bij de leerplichtambtenaar van de 
gemeente Oss. Binnen 6 weken moet dan het uiteindelijke besluit schriftelijk aan u worden meegedeeld.  
Als u het nog niet eens bent met het genomen besluit kunt u hierover in beroep gaan bij de 
arrondissementsrechtbank in Den Bosch.  
Aan zo’n juridische procedure zijn kosten verbonden.  
Voordat u de rechter inschakelt, is het raadzaam een juridisch advies aan te vragen, bijvoorbeeld bij een Bureau 
voor Rechtshulp.  
 
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat een verzoek om extra verlof slechts wordt ingewilligd, indien aan de 
gestelde criteria wordt voldaan.  
In het belang van het kind als het onderwijsinstituut heeft de wetgever hiervoor bewust gekozen. 


