VERLOFREGELING
Ds. G.H. Kerstenschool te Ridderkerk
In het geval van een aanvraag voor verlof neemt de directie (eventueel in overleg met de
leerplichtambtenaar) een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal tien
schooldagen. Hierbij is de directeur/rector gehouden aan de bepalingen in de Leerplichtwet. De directie
heeft dus niet de vrijheid om naar eigen believen verlof toe te staan. Ook bestaat er geen ‘recht’ op tien
dagen verlof. De directie kan alleen verlof verlenen met het oog op ‘gewichtige omstandigheden’. Als
deze aanvraag voor verlof meer dan tien schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de
leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling, die daarna een besluit neemt.

A.

‘Gewichtige omstandigheden’, waarvoor verlof wordt aangevraagd kan worden:
1. Bij het voldoen van een wettelijke verplichting, voor zover die niet buiten de lesuren kan
plaatsvinden;
2. Bij verhuizing: maximaal 1 schooldag;
3. Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- en
aanverwant tot en met de 3de graad (in overleg met de directeur)/(doktersverklaring
waar ernstige ziekte uit blijkt);
4. Bij overlijden van bloed- en aanverwant :
in de 1ste graad: maximaal 5 schooldagen,
in de 2de graad: maximaal 2 schooldagen,
in de 3de en 4de graad: maximaal 1 schooldag,
in het buitenland: 1ste tot en met 4e graad maximaal 5 schooldagen (bewijs kopie
rouwkaart/akte van overlijden);
5. Bij huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3de:
in Nederland maximaal 1-2 schooldagen,
in het buitenland maximaal 5 schooldagen (bewijs kopie trouwkaart/trouwakte);
6. Bij 25, 40 of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½, 25, 40, 50 en 60-jarig huwelijksjubileum
van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag;
7. Bij religieuze verplichtingen;
8. Voor andere naar het oordeel van de directeur/leerplichtambtenaar gewichtige
omstandigheden (zie daarvoor onder B en C).

B.

Bij vakantie onder schooltijd
Hiervoor kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens
de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan vanwege de specifieke aard van het beroep van
(een van) de ouders. In dat geval mag de directie eenmaal per schooljaar een kind/kinderen
vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft dan de enige
gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring of
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gelijksoortige verklaring (bij zelfstandigen) worden gevoegd waarop staat aangegeven de
specifieke aard van uw beroep en de u toegewezen/aangevraagde verlofperiode.
Voorwaarden:
a) In verband met de eventuele bezwaarschriftenprocedure moet de aanvraag ten
minste zes weken van tevoren bij de directie worden ingediend, tenzij aangegeven
kan worden waarom dat niet mogelijk was;
b) De verlofperiode mag maximaal tien dagen beslaan;
c) De verlofperiode mag niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen.

C.

In de volgende gevallen kan de directie besluiten extra verlof te geven buiten de
bovenstaande richtlijnen om:
1. Bij uitnodiging voor het bijwonen van een bruiloft of begrafenis van een goede
relatie/relaties, niet vallend onder de bij I genoemde familiebetrekkingen, zoals goede
vrienden, buren e.d. (met bewijs kopie trouwkaart/rouwkaart/uitnodiging).
2. Bij het ontstaan of voordoen van bijzondere gezins- of familieomstandigheden, die niet
genoemd worden onder A en die niet buiten schooltijden kunnen plaatsvinden.
Daaronder vallen ook de aanvragen voor het wegbrengen of afhalen van gezins- of
familieleden van bijvoorbeeld een luchthaven. Toestemming daarvoor kan de directie
geven als het gaat om familierelaties in de eerste en tweede graad (ouders, broers en
zussen, grootouders) maximaal 1 keer in het schooljaar.
3. Bij verlofaanvragen voor vakantieverlenging bij bijzondere gezinsomstandigheden, zoals
ziekte, handicap, invaliditeit e.d.

D.

In de volgende gevallen wordt in principe geen extra verlof gegeven:
1. Familiebezoek in het buitenland, behalve bij dringende omstandigheden, zoals genoemd
onder A;
2. Wanneer de onder A genoemde omstandigheden in een vakantie plaatsvinden;
3. In verband met het aanbod van goedkope tickets in het laagseizoen;
4. Omdat vlieg tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de
vakantieperiode;
5. Wanneer het gezin geconfronteerd wordt met de vakantiespreiding doordat een of meer
kinderen van het gezin in een andere regio een school bezoeken;
6. Verlof voor een of meer kinderen, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
7. Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
8. In het geval dat gezinnen samen willen reizen.
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