Verlof buiten schoolvakanties
Beste ouders/verzorgers,
Een diploma biedt meer kans op een baan. Daarom moeten jongeren in Nederland vanaf 5 jaar naar
school, totdat zij een diploma hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit
‘de leerplicht’.
Ouders of verzorgers moeten hun leerplichtige kinderen inschrijven op een school en de kinderen
moeten ook echt naar die school gaan. Deze afspraken staan in de Leerplichtwet. De gemeente moet
toezicht houden op de naleving van de Leerplichtwet. Deze taak wordt uitgevoerd door de
leerplichtambtenaar.
De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden. Vanaf dat
moment zijn ouders ook strafbaar als zij hun kind zonder toestemming van de schooldirecteur of
leerplichtambtenaar thuis houden. Soms kan een kind extra verlof krijgen. Dit gebeurt alleen in
uitzonderingsgevallen. Denk aan een begrafenis of een huwelijk. Voor deze gevallen zijn duidelijke
richtlijnen waaraan een schooldirecteur zich moet houden om extra verlof te geven. Indien er een
ongeoorloofd verzuim is, is de directeur bij wet verplicht dit bij de leerplichtambtenaar te melden.
Het geven van toestemming verloopt via vaste stappen. Deze zijn mei 2017 vastgesteld door Aves,
stichting voor Primair Onderwijs en door het Emelwerda College. Een directeur is bij het geven van
verlof verplicht zich aan deze stappen te houden.
Indien u zich niet met de beslissing van de schooldirecteur kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond
van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing gemotiveerd:
- Een bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school (indien de aanvraag betrekking heeft op
vakantieverlof (art. 13a) of gewichtige omstandigheden (art. 14) 10 schooldagen per schooljaar of
minder.
- Een bezwaarschrift indienen bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de betreffende
leerling. (Indien de aanvraag betrekking heeft op gewichtige omstandigheden (art. 14) voor meer dan
10 schooldagen).
Ouders die hun kind zonder toestemming van school houden, worden opgeroepen door de
leerplichtambtenaar. Deze kan een proces-verbaal opmaken.
Voor vragen over verlof buiten schoolvakanties kunt u terecht bij ondergetekende.
Met vriendelijke groet, ….
(Directeur ...)

Stappenplan extra verlof

Beleid onderwijs en toptalenten op het gebied van sport
Op grond van de algemene onderwijswetgeving kan school een jongere vrijstellen van verplichte
deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Dit geldt voor het primair onderwijs, het voortgezet
onderwijs en de expertisecentra (WPO artikel 41, WVO artikel 11d en WEC artikel 46, zie bijlage 2).
De directeur van de school bepaalt (op verzoek van de ouders) of een leerling wordt vrijgesteld van
bepaalde onderwijsactiviteiten en welke onderwijsactiviteiten daarvoor in de plaats komen.
Hierbij geldt een aantal voorwaarden:
• Voor vrijgestelde onderwijsactiviteiten moet een andere onderwijsactiviteit in de plaats komen
• De vrijgestelde leerling is eenzelfde aantal uren met onderwijs bezig als zijn klasgenoten.
Dit kan in de vorm van vervangende onderwijstijd of in de vorm van huiswerk gebeuren.
• De vervangende onderwijsactiviteit of het uitleggen van huiswerk moet worden begeleid
door een leerkracht.
• Het deelnemen aan een wedstrijd of training kan niet gelden als onderwijsactiviteit
• Het beleid moet goedgekeurd zijn door de oudergeleding van de MR en gepubliceerd
zijn in de schoolgids.

Definitie sporttalent
Aan de hand van een status kan bepaald worden of iemand een bijzonder sporttalent heeft. Er moet
sprake zijn van:
1. Een landelijke status A (beste 8 van de wereld), B (beste 16 van de wereld) of HP (High
Potential, jonge sporter die doorstroomt naar wereldtop)
2. Een internationaal talent, nationaal talent of belofte
Bij te jonge leeftijd voor een belofte of bij sporters in een categorie 2 sport (sport zonder
NOC*NSF status): Een erkenning door de sportbond als talent en ondersteuning door het
Olympisch Netwerk.
3. De sportbonden en/of NOC*NSF bepalen of de sporter voor de onder 1 en 2 genoemde
statussen in aanmerking komt. Voor voetballers stelt de betaald voetbalorganisatie (BVO)
vast of een sporter een status heeft.

Procedure en voorwaarden bij vrijstelling toptalent op het gebied van sport
1. De ouder/verzorger van de leerling dient een schriftelijk verzoek in bij de directie van
de school waar de leerling staat ingeschreven. Hierbij levert de ouder/verzorger
bewijsstukken van NOC*NSF/Olympisch Netwerk of de sportbond waaruit status 1,2
of 3 blijkt, alsmede een overzicht van wedstrijden, toernooien of trainingen. De
datums van afwezigheid dienen in principe aan het begin van het schooljaar c.q.
kalenderjaar door de ouders aan de school te worden doorgegeven.
2. De school maakt een plan van aanpak voor het aangepaste onderwijsprogramma.
3. De school sluit een overeenkomst met de ouders/leerling en de trainer van de
jongere over de gemaakte afspraken. Het betreft hier structurele afspraken die
jaarlijks aan het begin van het schooljaar worden gemaakt. Indien de jongere zich
niet aan de afspraken houdt of onvoldoende presteert op school kan de
overeenkomst door ouders, school of trainer worden opgezegd.
4. School informeert de leerplichtambtenaar.
5. School stemt af met de Onderwijsinspectie hoe zij hier over geïnformeerd wil
worden.

Stappenplan aanvraag verlof sporttalent
Op grond van de algemene onderwijswetgeving kan school een jongere vrijstellen van
verplichte deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Dit geldt voor het primair
onderwijs, het voortgezet onderwijs en de expertisecentra (WPO artikel 41, WVO artikel 11d
en WEC artikel 46, zie bijlage 2). De directeur van de school bepaalt (op verzoek van de
ouders) of een leerling wordt vrijgesteld van bepaalde onderwijsactiviteiten en welke
onderwijsactiviteiten daarvoor in de plaats komen.
Hierbij geldt een aantal voorwaarden:
• Voor vrijgestelde onderwijsactiviteiten moet een andere onderwijsactiviteit in de plaats
komen
• De vrijgestelde leerling ontvangt eenzelfde aantal uren onderwijs als zijn klasgenoten
• De vervangende onderwijsactiviteit moet worden begeleid door een leerkracht
• Het deelnemen aan een wedstrijd of training kan niet gelden als onderwijsactiviteit
• Het beleid moet goedgekeurd zijn door de oudergeleding van de MR en gepubliceerd zijn
in de schoolgids

Beleid onderwijs en toptalenten op het gebied kunst/cultuur
Voorwaarden
Op grond van de algemene onderwijswetgeving kan school een jongere vrijstellen van verplichte
deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Dit geldt voor het primair onderwijs, het voortgezet
onderwijs en de expertisecentra (WPO artikel 41, WVO artikel 11d en WEC artikel 46, zie bijlage 2).
De directeur van de school bepaalt (op verzoek van de ouders) of een leerling wordt vrijgesteld van
bepaalde onderwijsactiviteiten en welke onderwijsactiviteiten daarvoor in de plaats komen.
Hierbij geldt een aantal voorwaarden:
• Voor vrijgestelde onderwijsactiviteiten moet een andere onderwijsactiviteit in de plaats komen
• De vrijgestelde leerling ontvangt eenzelfde aantal uren onderwijs als zijn klasgenoten
• De vervangende onderwijsactiviteit moet worden begeleid door een leerkracht
• Het deelnemen aan de activiteit kan niet gelden als onderwijsactiviteit
• Het beleid moet goedgekeurd zijn door de oudergeleding van de MR en gepubliceerd zijn in de
schoolgids

Eisen Nederlandse arbeidsinspectie
Daarnaast geldt een aantal eisen die gesteld wordt door de Nederlandse arbeidsinspectie om een
ontheffing voor talenten, kunst en cultuur te verlenen:
• Kinderen tot 7 jaar: Voor één en hetzelfde kind kan, tot het kind 7 jaar is, elk jaar vier keer en bij
serieproducties acht keer een ontheffing worden verleend. Kinderen moeten zowel voor, tijdens als
na de voorstelling door een deskundige worden begeleid. Per dag mag maximaal vier uur worden
gewerkt tussen 8.00 uur en 19.00 uur.
• Voor kinderen tussen 7 en 13 jaar kan de Arbeidsinspectie een ontheffing verlenen voor maximaal
12 optredens per jaar. Een kind mag hooguit 3 keer in één week aan een uitvoering meewerken.
Zowel voor, tijdens en na de uitvoering moeten de kinderen door een deskundige worden begeleid.
Er mag tussen 08.00 uur en 23.00 uur maximaal 4 uur gewerkt worden.
Alleen wanneer het gaat om serieproducties kan een ontheffing voor 24 optredens per jaar worden
verleend. Het kind mag dan niet meer dan 7 uur per dag en 12 uur per week werken. Het kind mag
tot uiterlijk 23.00 uur optreden en moet daarna minimaal 14 uur rust hebben.

Stappenplan verlofaanvraag voor toptalenten kunst en cultuur

Relevante wet: Wet op het Primair Onderwijs (WPO) artikel 41
1. De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, met dien verstande dat die onderwijsactiviteiten voor de
leerlingen onderling kunnen verschillen.
2. Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Een
vrijstelling kan slechts worden verleend op door het bevoegd gezag vastgestelde gronden. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling
welke onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats komen van die waarvan vrijstelling is verleend.

Bijlage: aanvraagformulier vakantie en extra verlof
U kunt met onderstaand formulier bijzonder verlof bij de directeur van de school aanvragen.
Vrij krijgen kan alleen met toestemming van de schooldirecteur. Een aanvraag moet zo
spoedig mogelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd. De directeur moet zich
bij dit besluit houden aan de regels van de Leerplichtwet.
Aan de directeur van:
Aanvraag verlof als bedoeld in artikel 11f/13a en 11g/14 van de Leerplichtwet 1969.

In te vullen door de aanvrager
Naam aanvrager:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
Naam/namen leerling(en) waarvoor verlof wordt aangevraagd:
Naam:

Geboortedatum:

Klas:

Periode verlof:
Reden verlof:
Verklaring:

Datum:
Handtekening:
In te vullen door de directeur van de school/ leerplichtambtenaar
Verlof wordt wel/ niet verleend. Reden:

Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na
dagtekening van de beslissing gemotiveerd:
Een bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school (indien de aanvraag betrekking heeft op vakantieverlof
(art. 13a) of gewichtige omstandigheden (art. 14) 10 schooldagen per schooljaar of minder.
Een bezwaarschrift indienen bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de betreffende leerling. (Indien
de aanvraag betrekking heeft op gewichtige omstandigheden (art. 14) voor meer dan 10 schooldagen).

Handtekening directeur

Handtekening leerplichtambtenaar

Bijlage: Vakantieverklaring werkgever/zelfstandige
(dit formulier dient voorzien te zijn van een firmastempel)

1. Ondergetekende (aankruisen wat van toepassing is)
□ verklaart dat:
Gegevens van de werknemer:
Naam en voornamen:
Adres:
Postcode en plaats:
bij hem/haar in dienstverband werkt en door de specifieke aard van zijn/haar beroep geen
vakantieverlof kan nemen in de voor zijn/haar leerplichtige kind(eren) geldende schoolvakanties.
De specifieke aard van zijn/haar beroep betreft in dit verband:
Om die reden heb ik hem/haar vakantieverlof verleend gedurende de hieronder te noemen periode.
□ Dat hij/zij is als zelfstandige een beroep uitoefent door de specifieke aard waarvan het hem/haar
niet mogelijk is vakantie te nemen in de voor zijn/haar leerplichtige of kwalificatie plichtige
kind(eren) geldende schoolvakanties. Hij/zij is om die reden erop aangewezen vakantie op te nemen
in de hieronder genoemde periode
2. Gegevens van het verlof
Periode van ......................................................... t/m ..........................................................
3. Aanduiding van de specifieke aard van het uitgeoefende beroep en van de reden waarom de
daarmee samenhangende werkzaamheden verhinderen vakantie tijdens de vastgestelde
schoolvakanties op te nemen.

4. Ondertekening:
Naam van het bedrijf/naam zelfstandige
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Datum
Handtekening
Firmastempel
Het ingevulde formulier dient tegelijk met het formulier ‘aanvraagformulier vakantie en verlof’ te worden ingeleverd bij de directeur van
de school. Informatie kunt u vragen bij de directeur van de betreffende school/onderwijsinstelling.
Artikel 225 Wetboek van Strafrecht is van overeenkomstige toepassing. ‘Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te
dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,
wordt als schuldig aan valsheid in geschrifte gestraft, met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete van de vijfde
categorie’.

