Protocol Aanvraag verlof leerlingen
Algemeen
De ouders/verzorgers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun kind is ingeschreven op een school en
deze school bezoekt.
Op grond van de Leerplichtwet zijn richtlijnen opgesteld voor het verlenen van extra verlof. Deze
richtlijnen worden op alle scholen in de gemeente Noordoostpolder toegepast.
Aanvragen voor extra verlof in te dienen bij de schooldirecteur.
Er is extra verlof mogelijk op grond van zogenaamde “gewichtige omstandigheden”, zoals het
bijwonen van een huwelijk, huwelijksjubileum of begrafenis in de naaste familie. Een dergelijk verlof
kan voor 1 of maximaal 2 schooldagen worden verleend. Een aanvraag hiervoor moet door de
ouders/verzorgers bij de schooldirecteur van de school worden ingediend, die hierover beslist.
Aanvragen voor extra verlof wegens andere dan hierboven genoemde gewichtige omstandigheden
voor maximaal 10 schooldagen moeten eveneens bij de schooldirecteur worden ingediend.
Ook aanvragen voor extra verlof wegens vakantie moeten bij de schooldirecteur worden ingediend,
minimaal 2 maanden van tevoren.
Extra vakantieverlof is alleen mogelijk indien:
· het wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om binnen
de zomervakantie op vakantie te gaan;
· een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de zomervakantie
mogelijk is.
Vakantieverlof mag éénmaal per schooljaar worden verleend, voor maximaal 10 schooldagen. Dit
verlof mag echter niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.
De directeur beslist over het al of niet toestaan van dergelijk extra verlof, eventueel na advies te
hebben ingewonnen bij de leerplichtambtenaar. Hij brengt de ouders op de hoogte van zijn beslissing.
Aanvragen voor extra verlof in te dienen bij de leerplichtambtenaar.
Aanvragen voor extra verlof voor meer dan 10 schooldagen moeten minimaal 1 maand van te
voren, via de directeur, bij de leerplichtambtenaar worden ingediend.
Dergelijk verlof is alleen mogelijk indien de ouders een verklaring van een arts of maatschappelijk
werk(st)er kunnen overleggen, waaruit blijkt dat dit verlof noodzakelijk is op grond van medische of
sociale indicatie van één van de gezinsleden.
Waarschuwing.
De directeur is verplicht om de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd
schoolverzuim.
Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, wordt proces-verbaal
opgemaakt.
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