Aanvragen verlof
Onderstaand informeren wij u over het aanvragen van extra verlof voor vakantie of gewichtige
omstandigheden van tien schooldagen of minder. Voor een gewichtige omstandigheid langer dan
tien dagen gelden andere richtlijnen. Daarnaast treft u onderstaand met welke gevolgen een school
te maken kan hebben, indien school zich niet houdt aan de procedure.
Extra vakantie
Een verzoek om extra vakantieverlof dient minimaal acht weken tevoren bij de directeur van de
school worden ingediend.
Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, indien:
- Het slechts mogelijk is wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders
buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
- Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de
vastgestelde schoolvakantie mogelijk is.
Andere gewichtige omstandigheden tien schooldagen of minder:
Een verzoek om extra verlof wegens andere gewichtige omstandigheden voor tien schooldagen per
schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering bij de
directeur van de school te worden ingediend. Onder andere gewichtige omstandigheden wordt
verstaan, omstandigheden die buiten de wil van de leerling of ouders zijn gelegen.
Het verlof kan worden verleend:
- Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden;
- Voor verhuizing (ten hoogste 1 dag);
- Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (1 of
ten hoogste twee dagen);
- Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (duur in
overleg met de directeur);
- Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad (ten hoogste 4 dagen): van
bloed- of aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen); van bloed- of aanverwanten in
de 3e of 4e graad (1 dag);
- Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen
vakantieverlof
Formulier
De gemeente Castricum heeft een speciaal formulier voor ontwikkeld voor het aanvragen van verlof
dat u kunt ophalen bij Annemarie, onze conciërge.
Bestuurlijke boete voor scholen die verzuim niet melden
Op 1 januari 2012 is de Leerplichtwet 1969 gewijzigd. Voortaan heeft de Inspectie van het Onderwijs
de mogelijkheid een bestuurlijke boete op te leggen, wanneer het hoofd van de school of instelling
de leerplichtwet overtreedt.
Als een leerling niet op school verschijnt, moet de school actie ondernemen naar de leerling (en zijn
ouders). De school moet het verzuim melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Doet een
school dit niet of onvoldoende, dan meldt de leerplichtambtenaar dit bij de inspectie. De
leerplichtambtenaar spreekt de ouders en leerling aan op het (verzuim)gedrag en de inspectie kan
het hoofd van de school of instelling een bestuurlijke boete opleggen. Een gemeente kan een
samenwerkingsovereenkomst met de inspectie afsluiten om een invulling te geven aan de uitvoering

van de leerplichtwet. De inspectie heeft inmiddels samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de
gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.
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