
 

Regelgeving ten aanzien van toekenning van extra verlofdagen 

Lopende het schooljaar krijgt de school regelmatig verzoeken van ouders/verzorgers voor 
extra verlofdagen. De wetgeving geeft hierover het volgende aan: 

• De school kan extra verlof toekennen wanneer er sprake is van gewichtige 
omstandigheden, zoals bijvoorbeeld begrafenis, huwelijk (van bloed- en 
aanverwanten), jubileum. Deze aanvraag valt onder artikel 11 sub g van de 
leerplichtwet. Tot en met 10 dagen verlof binnen een schooljaar is het hoofd van de 
school hiervoor beslissingsbevoegd. Vanaf 11 dagen dient deze beslissing door de 
leerplichtambtenaar te worden genomen. 

• Wanneer u vakantie wilt aanvragen buiten de schoolvakanties, valt dit onder 
wetsartikel 11 sub f van de leerplichtwet. Dit kan alleen worden aangevraagd bij het 
hoofd van de school. De leerplichtambtenaar is hierbij niet beslissingsbevoegd. 
Uiteraard dient het hoofd van de school bij de beslissing op de aanvraag wel de 
volgende regelgeving in acht te nemen:  

o een ouder heeft in géén van de vastgestelde schoolvakanties mogelijkheid om met 
gezinsvakantie te gaan vanwege aantoonbare onoverkomelijke 
bedrijfseconomische redenen van het bedrijf waar de ouder(s) werkzaam is/zijn. 
(U kunt hierbij denken aan bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor 
het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te 
nemen. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel 
van de omzet wordt behaald is onvoldoende.) 

o er mag slechts eenmaal per jaar een verzoek van maximaal 2 weken worden 
toegekend mits deze niet aansluitend zijn aan de zomervakantie. 

Voor alle verlofaanvragen geldt dat u dit ten minste 14 dagen van te voren schriftelijk 
dient in te dienen bij de unitleider(s) van de vestiging(en) waar uw kind(eren) onder valt/
vallen. Uiteraard geldt een andere termijn in het geval van een begrafenis. 
De school zal een andere verlofaanvraag, dan hierboven beschreven, niet kunnen 
toekennen. 
  
Download hier het aanvraagformulier extra verlofdagen (pdf) 

http://www.groenehartscholen.nl/wp-content/uploads/2017/06/Aanvraag_extra_verlof_vakantie.pdf

