
Kinderen hebben recht op onderwijs. Om dit recht te beschermen maakt de school een melding bij
leerplicht wanneer een leerling te vaak afwezig is of te laat komt. Een leerplichtambtenaar is een
onafhankelijk persoon in dienst van de gemeente en ondersteunt de ouder/verzorger bij het vinden
van een passende oplossing om het verzuim te stoppen. Een leerplichtambtenaar:
• Biedt bij (dreigend) verzuim een luisterend oor en denkt mee met ouder(s)/verzorger(s) en

  leerlingen om het verzuim te stoppen;
• Onderzoekt waarom een leerling zonder toestemming afwezig is op school en/of vaak te laat komt

  en gaat daarvoor in gesprek met ouder(s)/verzorger(s);
• Kan een proces-verbaal opmaken als een leerling blijft verzuimen zonder goede reden. Hierin

  staat hoe vaak en waarom een leerling verzuimt. Een officier van justitie beslist uiteindelijk of er
  een straf volgt, bijvoorbeeld een boete;
• Beoordeelt aanvragen voor vrijstellingen en extra verlof dat langer is dan 10 dagen.

Extra verlof buiten de schoolvakanties
Er kunnen redenen zijn waarom een leerling niet naar school hoeft, bijvoorbeeld vanwege
belangrijke familiegebeurtenissen. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hiervoor extra verlof aanvragen.
Extra verlof moet altijd schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur van de school. Over
aanvragen van minder dan 10 dagen beslist de schooldirecteur. Voor een periode langer dan 10
dagen is toestemming van de leerplichtambtenaar nodig. Als de verlofaanvraag niet is goedgekeurd
moet de leerling gewoon naar school. Als blijkt dat de leerling de aangevraagde dag/dagen niet op
school is, dan meldt de school dit als verzuim. Op de volgende pagina een overzicht met geldige en
niet geledige redenen voor extra verlof.

Contact leerplicht Amstelveen
Telefoon:  (020) 5404911 
E-mail:  leerplicht.rmc@amstelveen.nl

Recht op onderwijs
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Geldige redenen extra verlof
• Een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: maximaal 10
  schooldagen
• Verhuizing: maximaal één schooldag
• Huwelijk van een familielid tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal één
  schooldag
• Huwelijk van een familielid tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal twee
  schooldagen
• Huwelijk van een familielid tot en met de derde graad in het buitenland: maximaal vijf
  schooldagen (hierbij dient een trouwkaart en/of kopie van de trouwakte overlegd te worden)
• Overlijden van een familielid in de eerste graad: maximaal vijf schooldagen
• Overlijden van een familielid in de tweede graad: maximaal twee schooldagen
• Overlijden van een familielid in de derde en vierde graad: maximaal één schooldag
• Overlijden van een familielid in de eerste tot en met de vierde graad in het buitenland: maximaal
  vijf schooldagen (hierbij dient een rouwkaart en/of kopie van de overlijdensakte overlegd te
  worden
• Ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van een familielid tot en met de
  derde graad: maximaal 10 schooldagen (hierbij dient een
  doktersverklaring overlegd te worden waaruit de ernstige ziekte blijkt)
• Viering van een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-en 60-jarig
  huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal één schooldag
• Een medische of sociale indicatie (hierbij dient een verklaring van een GGD-arts of een sociale
  instantie te worden overlegd)
• Andere, naar het oordeel van de schooldirecteur, gewichtige omstandigheden, maar géén
  vakantieverlof: maximaal 10 schooldagen

Géén geldige redenen extra verlof
• Vakantiespreiding
• Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn
• Familiebezoek/hereniging/reünie in het buitenland
• Vakantie in een goedkope periode of in het laagseizoen of in verband met een speciale aanbieding
• Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
• Een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
• Vakantie in verband met een gewonnen prijs
• Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
• Samen reizen of in konvooi rijden
• Deelname aan sportieve en culturele evenementen buiten schoolverband
• Een verlofperiode van ouders/verzorgers, gebruikmakend van levensloopregeling
• Het vieren van kroonjaren
• (over)grootouders geruime tijd niet (of nog nooit) gezien
• Verjaardagen (over)grootouders
• Sabbatical
• Verre reis/ wereldreis
• Dienstroosters van werkgevers, zoals luchtvaartmaatschappijen, openbaar vervoermaatschappijen
  (zoals NS, GVB of Connexxion); politie, ziekenhuis, brandweer of taximaatschappijen
• Deelname binnen schooltijd aan uitjes/reisjes georganiseerd door bijvoorbeeld sport-, muziek- of
  dansverenigingen
• Ontluikend talent: cursussen, toernooien, specifieke lessen ten behoeve van het talent zijn niet
  toegestaan onder schooltijd (het meenemen van onderwijskundigen is hierbij geen alternatief)
• Een combinatie van hierboven omschreven omstandigheden

• Ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van een familielid tot
  en met de derde graad: maximaal 10 schooldagen (hierbij dient een
  doktersverklaring overlegd te worden waaruit de ernstige ziekte blijkt)
• Viering van een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-en

  60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal één schooldag
• Een medische of sociale indicatie (hierbij dient een verklaring van een GGD-arts of
  een sociale instantie te worden overlegd)
• Andere, naar het oordeel van de schooldirecteur, gewichtige omstandigheden,
  maar géén vakantieverlof: maximaal 10 schooldagen


