
Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties: 
 

Vakantieverlof 
De school mag maximaal één keer per schooljaar maximaal tien schooldagen extra 
vakantieverlof aan uw kind geven. Dit verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee 
lesweken van het schooljaar. 
 
Een verzoek om extra vakantieverlof kunt u acht weken van te voren bij de directeur indienen 
met het verlofformulier1. 
 
De directeur mag het verlof alleen verlenen indien: 
- het wegens het beroep van één van de ouders alleen mogelijk is buiten de schoolvakanties 
op vakantie te gaan 
- een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat alleen verlof buiten de officiële 
  schoolvakantie mogelijk is 
Hieronder valt niet: afspraken met collega's of vakantieroosters die door werkgevers zijn 
vastgesteld om organisatorische redenen 
 
Gewichtige omstandigheden: 10 schooldagen per schooljaar of minder 
Een andere mogelijkheid is een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige 
omstandigheden. De school mag hiervoor maximaal 10 schooldagen per schooljaar verlof 
verlenen. Dit kan alleen met belangrijke redenen (te beoordelen door de directeur) en 
wanneer dit echt niet buiten de lesuren kan. 
 
Dit verlof moet vooraf, of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering, worden 
aangevraagd met het verlofformulier2. 
 
Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: 

 verhuizing: 1 dag 

 bijwonen van huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad: 1 of 2 dagen, 
afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van het kind 

 ernstige ziekte ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad: in overleg met de 
directeur 

 overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad: ten hoogste 4 dagen 

 overlijden van bloed- of aanverwanten in de 2e graad: ten hoogste 2 dagen 

 overlijden van bloed- en aanverwanten in de 3e of 4e graad: 1 dag 

 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum: 1 dag 

 12½ -, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: 1 dag. 
 
Gewichtige omstandigheden: meer dan 10 schooldagen per schooljaar 
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 
schooldagen per schooljaar wordt slechts bij zeer bijzondere omstandigheden verleend. Dit 
verzoek moet tijdig (bij voorkeur 8 weken van te voren, via de directeur van de school) bij de 
leerplichtambtenaar van de gemeente Oisterwijk worden ingediend. Een verklaring van een 
arts of een maatschappelijk werk(st)er waaruit blijkt dat verlof voor de leerlingen noodzakelijk 
is op grond van medische of sociale indicatie van een van de gezinsleden, kan nuttig zijn. 
 
NB 
De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. 

                                                      
 

 


