
 

 
 

 
 

 

Vakantieverlof 
 

 
Op vakantie onder schooltijd…dat mag niet! 

Tenzij uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan door specifieke aard van het beroep 
van de ouders. In dat geval mag de schooldirecteur uw kind eenmaal per jaar vrij geven. Het betreft 

de gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij aanvraag dient een werkgeversverklaring te worden 

toegevoegd, waaruit een en ander blijkt. Vanwege een eventuele beroepsprocedure dient de aanvraag 
tenminste 8 weken van te voren te worden ingediend.  

 
De verlofperiode mag maximaal 10 aaneengesloten schooldagen bedragen. Dus 2 x 5 dagen of 

10 x 1 dag is niet toegestaan.  De verlofperiode mag niet plaatsvinden in de eerste weken van het 

schooljaar. Ook vanwege speciale omstandigheden kan de directeur vrij geven. 
 

Gewichtige omstandigheden (minder dan tien schooldagen per schooljaar). 
 

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in 
artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor tien schooldagen per schooljaar of minder, dient 

vooraf  of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de schoolleider te worden 

voorgelegd. 
 

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 
a. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan 

geschieden; 

b.   voor verhuizing voor ten hoogste één dag; 
c.  voor het bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwante t/m de derde graad, voor 

één of ten hoogste twee dagen afhankelijke of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de 
woonplaats van belanghebbende; 

d. bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten  t/m de derde graad. De duur   ervan 

wordt bepaald in overleg met de schoolleider; 
e. bij het overlijden van bloed- of aanverwante in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; 

van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen. Van bloed- of 
aanverwante in de derde of vierde graad ten hoogste één dag; 

f.  bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en 12½-, 25-, 40-, 50 en 60-jarige huwelijksjubileum 
van ouders of grootouders voor één dag;  

g.  voor andere, naar het oordeel van de schoolleider belangrijke redenen, in het belang van het 

kind. Maar géén vakantieverlof! 
 

Geen bijzondere omstandigheden zijn: 
- Familiebezoek in het buitenland 
- Vakantie in goedkope periode of vanwege speciale aanbieding 
- Eerder vertrek of terugkeer vanwege verkeersdrukte 
- Verlof voor een kind omdat andere kinderen binnen het gezin ( al) vrij zijn. 
 
Gewichtige omstandigheden, meer dan tien schooldagen per schooljaar. 

 
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 

van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan tien schooldagen per schooljaar, dient minimaal één maand 

tevoren via de schoolleider van de school, aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Opsterland te 
worden voorgelegd. 

 


