Informatiebrief voor ouders over schoolverzuim
De voorjaarsvakantie staat weer voor de deur! Voor veel mensen een tijd om lekker op
(wintersport) vakantie te gaan. De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder
schooltijd (vrijwel) onmogelijk is. Daarom geven wij u informatie over de regels voor
schoolverzuim. Met “schoolverzuim” bedoelen we het wegblijven van school zonder
toestemming van de directeur/directrice. Schoolverzuim rond de vakantie heet ook wel luxe
verzuim.
Waarom krijgt u deze informatie?
U krijgt deze informatie, omdat wij graag willen dat meer ouders beter op de hoogte zijn van
hun verplichtingen volgens de leerplichtwet. Wat er onder meer gebeurt is, dat sommige
gezinnen nog voor de officiële schoolvakantie op vakantie gaan of later terugkomen.
Bijvoorbeeld om files te voorkomen of omdat de vliegtickets met een vroege vlucht
goedkoper zijn. Dat mag niet. U houdt zich dan niet aan de Leerplichtwet.
Er is één uitzondering, namelijk als de aard van het beroep (bv horeca of agrarische sector)
van de ouders het onmogelijk maakt om in de gewone schoolvakanties op vakantie te gaan. Er
kan dan zogenaamd “extra verlof” worden verleend.
Hiervoor gelden de navolgende regels:





het verlof moet minimaal zes weken van te voren worden aangevraagd bij de directeur
van de school;
er moet een werkgeversverklaring worden overhandigd;
het verlof mag maar één keer per jaar worden verleend voor een aaneengesloten
periode van maximaal tien schooldagen;
het verlof mag zeker niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.

Voorbeelden van situaties waarin geen extra vrije dag(en) / vakantie toegestaan mag worden:










een familiebezoek in het buitenland;
een vakantie in een goedkopere periode of met een speciale aanbieding;
gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd;
eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn;
vakantiespreiding;
samen reizen;
een verlofperiode van ouders;
gebruikmaking van een levensloopregeling.

Wat gebeurt er als uw kind toch eerder weggaat of later terugkomt?
Op ongeoorloofd schoolverzuim rond de voorjaarsvakanties, zogenaamd “luxe-verzuim”, zal
streng toezicht gehouden worden door zowel school als leerplicht. Als uw kind toch van
school wegblijft, moet de directeur van de school dat melden aan de leerplichtambtenaar. Als
uw kind zonder toestemming van school is weggebleven of zich onterecht heeft ziek gemeld,
kunt u huisbezoek van de leerplichtambtenaar verwachten. Als u niet thuis bent, ontvangt u
een brief waarin u wordt uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dat gesprek krijgt u
gelegenheid om toe te lichten waarom uw kind niet op school was. Als u daarvoor geen goede
reden kunt aanvoeren of u heeft geen bewijs, dan zijn wij verplicht om een proces-verbaal op
te maken. Schoolverzuim is een overtreding en geen misdrijf. Wij sturen het proces-verbaal
naar het Openbaar Ministerie. Justitie bepaalt hoeveel boete u moet betalen.
Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie kunt u op school bij de directeur/directrice terecht of contact opnemen
met een van de leerplichtambtenaren van de gemeente Aa en Hunze. Zij zijn bereikbaar via
telefoonnummer: 14 0592 of via de mail: leerplicht@aaenhunze.nl
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