Leerplicht
De leerplicht begint op 5-jarige leeftijd. De volgende regels gelden:
●

●
●
●

●

●

●
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Een kind moet 4 jaar zijn om te worden toegelaten tot de basisschool. Als het kind 3 jaar
en 10 maanden is, mag het van overheidswege maximaal 5 dagen naar school om aan
school te wennen (10 dagdelen: een ochtend of een middag). Dit hoeft geen
aaneengesloten periode te zijn. De school stelt echter haar eigen regeling vast.
De leerplicht begint met ingang van de eerste maand volgend op de leeftijd van
5 jaar. (Bijvoorbeeld uw kind wordt 7 januari 5 jaar: dan begint de leerplicht op 1 februari.)
In de meeste gevallen zitten de kinderen al op school vanaf hun vierde jaar.
Bij vrijstelling van het onderwijs is sprake van een tweetal situaties:
○ Bij verlof: In alle gevallen gaat het hier om naleving van de leerplichtwet!
○ Bij bijzondere omstandigheden: In principe behoren de in de schoolgids (en op de
kalender) genoemde activiteiten tot het onderwijspakket van de school. Dit
betekent dat het niet deelnemen aan een kamp of schoolreis in feite betekent:
niet deelnemen aan een vorm van onderwijs. Daarom dient bij het niet deelnemen
aan een activiteit een schriftelijke aanvraag ingediend te worden bij de directie. In
principe wordt geen toestemming verleend. Alleen sociaal-medische redenen
kunnen tot toekenning leiden. Eventueel vrijgestelde leerlingen krijgen
vervangende lestaken.
Leerlingen jonger dan 6 jaar mogen maximaal 5 uren per week worden vrijgesteld van
schoolbezoek (dit moet gemeld worden bij de directeur!). Daarbij moet wel worden
opgemerkt dat dit alleen bedoeld is voor bijzondere situaties. In geval van een medische
reden wordt verzocht om een verklaring van een arts.
Voor meer dan 10 schooldagen verlof dient schriftelijk toestemming gevraagd te worden
aan de leerplichtambtenaar. Tot 10 dagen beslist de directeur van de school over het al
dan niet toekennen van verlof. Ook voor deze 10 dagen geldt nadrukkelijk, dat ze bedoeld
zijn voor bijzondere situaties. Het zijn dus geen ‘snipperdagen’. Ziekte wordt in dit
verband niet als verlof aangemerkt.
Om verlof te vragen is een formulier ‘vrijstelling schoolbezoek’ beschikbaar. Dit is te
verkrijgen bij de directie of te downloaden via de website. Een aanvraag dient tijdig
(minimaal één week voor de betreffende datum) te worden gedaan. U vermeldt op het
formulier wat de reden van het verzoek is. Het formulier dient u in te leveren bij de
leerkracht of bij de directeur. Laatstgenoemde zal u zo spoedig mogelijk antwoorden.
Indien niet tijdig verlof is aangevraagd, wordt de afwezigheid aangemerkt als
ongeoorloofd schoolverzuim en gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Vrijstellingen
Ons uitgangspunt is dat alle activiteiten die onder schooltijd plaatsvinden verplicht zijn. In
principe worden er dan ook geen vrijstellingen verleend. In bepaalde gevallen kan hierop een
uitzondering worden gemaakt.

Bruiloft of begrafenis
Extra verlof dient schriftelijk te worden aangevraagd met opgave van redenen. Vrijstelling wordt
verleend bij bijvoorbeeld een bruiloft van een naast familielid of een begrafenis.

Extra vakantie
In principe verlenen wij geen verlof om een schoolvakantie te verlengen of om een weekend weg
te gaan. Alleen wanneer het voor een gezin onmogelijk is om in één van de schoolvakanties een
periode van twee weken met het gezin op vakantie te gaan, kan hierop een uitzondering worden
gemaakt. In dat geval kan eventueel een extra vakantie worden toegekend. Ouders moeten dan
wel kunnen aantonen dat een vakantie in de reguliere schoolvakanties onmogelijk is
(bijvoorbeeld door werkzaamheden van de ouders of de aard van het bedrijf waar de ouders
werkzaam zijn).

Toezicht leerplichtambtenaren
De leerplichtambtenaren hebben aangegeven dat er strenger wordt opgetreden tegen
ongeoorloofd schoolverzuim. Het gaat dan vooral om dagen voorafgaande aan de vakantie(s) en
overige snipperdagen. In het verleden kregen ouders nog wel eens een waarschuwing. Nu geldt
dat ongeoorloofd vakantieverzuim wordt afgedaan met een proces-verbaal voor overtreding van
de leerplichtwet. Naast een boete betekent dit ook een aantekening op het strafblad die 5 jaar
van kracht blijft. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar
(telefoon 140342). Voor de goede orde: Directies zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te
melden bij de afdeling Leerplicht.

