Ongeoorloofd afwezig
Als uw kind regelmatig te laat komt of zonder toestemming van school wegblijft, wordt u
daarop aangesproken en meldt de school als dit niet helpt het aan de leerplichtambtenaar. U
overtreedt dan de leerplichtwet. De leerplichtambtenaar zal onderzoeken waarom uw kind
niet naar school gaat of regelmatig te laat komt. Hij zal ook met u afspraken maken over het
schoolbezoek. Indien nodig zal hij daarbij samenwerken met hulpverleningsinstanties. Helpt
dat niet, dan zal hij proces-verbaal opmaken, zodat u voor de rechter moet verschijnen.
Wij houden dit dagelijks bij in onze leerlingadministratie.
Ziek
Als uw kind ziek is moet u dit altijd melden aan de school. Wanneer uw kind vaak ziek is, dan
kan de school de schoolarts van de GGD inschakelen. De schoolarts onderzoekt waarom uw
kind ziek is en of daar iets aan gedaan kan worden. Daar wordt u uiteraard bij betrokken.

Leerplicht
In Nederland heeft ieder kind recht op onderwijs. Daarom moet uw kind iedere dag naar
school. Dat staat in de leerplichtwet.
De leerplicht begint als uw kind 5 jaar oud is en duurt tot en met het jaar waarin uw kind 16
jaar wordt. Daarna komt de kwalificatieplicht. Die geldt tot uw kind 18 wordt. Als ouder of
verzorger bent u verantwoordelijk voor het schoolbezoek.
Voor vierjarige leerlingen geldt dus volgens de wet geen leerplicht. Een kind hoeft dus pas
vanaf zijn/haar vijfde verjaardag naar school. Echter op het moment dat een vierjarige wordt
ingeschreven, gaat u een overeenkomst aan met de school en wordt het kind dus in dezelfde
positie gesteld als een vijfjarige. Ook voor een vierjarige kleuter dient dus, volgens de
regeling vermeld in de schoolgids, verlof te worden aangevraagd.

Verlof
Uw kind kan vrij krijgen voor een belangrijke gebeurtenis, zoals een bruiloft of begrafenis.
Hiervoor vraagt u de directeur van de school schriftelijk om toestemming.
De kinderen krijgen ook verlof (op aanvraag) als het gaat om speciale dagen die met hun
geloof te maken hebben, zoals bijv. Suikerfeest, Offerfeest en Divali.
Als de directeur geen toestemming geeft en uw kind blijft toch weg, dan meldt de school dit
aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal dan proces-verbaal tegen u
opmaken.
Indien u verlof buiten de schoolvakanties wilt aanvragen, dient u een daarvoor bestemd
formulier in te vullen. Dit formulier is bij de conciërge verkrijgbaar.
Er wordt geen verlof gegeven voor extra vakanties. Ook niet omdat u dan goedkoper
naar uw vakantieland kunt reizen!
Hebt u werk waardoor u beslist niet weg kunt tijdens een schoolvakantie? Dan kan uw kind
één keer per schooljaar maximaal 10 dagen vrij krijgen buiten de vastgestelde vakanties om.
U moet dit tijdig schriftelijk aanvragen bij de schooldirecteur. Uit een werkgeversverklaring
moet blijken dat u niet tijdens de schoolvakantie op vakantie kunt. De vakantie mag niet
plaatsvinden in de eerste 2 schoolweken van het schooljaar.

De directie beslist over de aanvragen voor vrijstelling vaak in overleg met de
leerplichtambtenaar.
Als voor een leerling het aantal verlofdagen in een jaar méér wordt dan tien, dan beslist de
leerplichtambtenaar. Voordat de leerplichtambtenaar de beslissing neemt, hoort hij of zij de
directie. De directie die verlof verleent voor meer dan tien dagen per jaar, is strafrechtelijk
aansprakelijk.
Bezwaar en beroep in het kader van de Leerplichtwet
Tegen besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht zijn bezwaar en beroep
mogelijk. Ouders moeten een bezwaarschrift binnen zes weken indienen bij het
bestuursorgaan (leerplichtambtenaar of directeur) dat het besluit heeft genomen.
Zie voor meer informatie: http://www.leerplicht.net/vrij-van-school/bezwaar-en-beroep.html
Welke maatregelen nemen wij als kinderen toch verzuimen?
- Bij voortdurend verzuim binnen het kader van de wet wordt er met de ouders gesproken
over het voorkomen van het verzuim.
- Bij ongeoorloofd verzuim wordt volgens de wettelijk procedure melding gedaan aan de
leerplichtambtenaar.

