
        

                                                                                     

 

Speciale editie- Schoolverzuim en extra verlof 
 

Scholen in het primair onderwijs zijn vanaf 1 april 2017 verplicht om verzuim digitaal te 

melden via het verzuimregister. Op deze wijze sluit ook het Primair Onderwijs (PO) aan bij 

de sectoren Voorgezet Onderwijs (VO) en Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO), die 

verzuim al langer digitaal melden.  

Deze meldingen gaan via het verzuimregister naar de afdeling leerplicht van de 

woongemeente van de leerlingen. De leerplichtambtenaar kan dan vervolgens tot actie 

overgaan.  

 

Wat moeten we melden? 

We zijn vanaf 1 april wettelijk verplicht om de volgende soorten ongeoorloofd verzuim te 

melden:   

 Relatief verzuim: de leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een 

periode van 4 weken.  

 Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.   

 Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op 

vakantie gegaan. 

 Middels onderstaande link kunt u de verschillende vormen van verzuim bekijken. 

Een kind is leerplichtig, vanaf het vijfde levensjaar. 

Ziekte wordt niet gemeld, want dit valt onder geoorloofd verzuim. 

Ouders vragen op school met grote regelmaat extra verlof aan voor hun kind (eren), middels 

een formulier, dat bij de directie te verkrijgen is. Niet erg, want de leerplichtwet staat 

natuurlijk ook veroorloofd verzuim toe, voor de duidelijkheid: 

Wanneer wordt een verzoek zeker afgewezen? 

 Familiebezoek in het buitenland. 

 Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding. 

 Vakantie in verband met een gewonnen prijs.  

 Vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden. 

 Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te 

gaan.  

 Eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers) drukte. 

 Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.  

 Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband. 

 

Wanneer wordt een verzoek toegekend, onder ‘gewichtige omstandigheden”. 

Tot en met tien schooldagen per jaar beslist de directeur van de school over het al dan niet 

toekennen van het verlof.  

Bij meer dan tien dagen beslist de leerplichtambtenaar, nadat hij de directeur heeft gehoord.  

  

https://duo.nl/zakelijk/images/schoolverzuim-begrippen.pdf


Tien schooldagen of minder. Hieronder wordt aangegeven welke omstandigheden in 

aanmerking komen voor het verlof:  

 

 Verhuizing: maximaal één dag. 

 Huwelijk van bloed en aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats:  

maximaal één dag. 

 Huwelijk van bloed en aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats:   

maximaal twee dagen.  

 Huwelijk van bloed en aanverwanten tot en met de derde graad buiten Nederland, 

binnen Europa vijf dagen, Buiten Europa tien dagen.  

 12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60-, jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: 

maximaal één dag.    

 12,5-, 25-, 40-, of 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal één 

dag. 

 Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in 

overleg met de directeur. 

 -Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal twee dagen. 

Buiten Nederland maar binnen Europa maximaal vijf dagen. Buiten Europa maximaal 

10 dagen. 

 Overlijden van bloed en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal één dag.  

 Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van 

vakantieverlof.  

 

De directeur neemt hierover een beslissing en laat dit de ouders schriftelijk weten. Tegen de 

beslissing kan de belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij het bevoegd gezag.   

  

Meer dan tien schooldagen Het gaat hierbij om omstandigheden waarbij sprake is van een 

medische of sociale indicatie. Deze vraag dient neergelegd te worden bij de 

leerplichtambtenaar.  

 

Dick Bremmer 

directeur 
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