VERLOFREGELING
Vastgesteld: januari 2019
Algemeen (schoolgids 2018-2019, pag. 14)
- Het bijwonen van de lessen volgens het (persoonlijk) rooster is verplicht. Als
ouder/verzorger en leerling dient u er rekening mee te houden dat het rooster gewijzigd
kan worden, waardoor begin- en eindtijden veranderen.
- Afspraken voor niet-schoolse activiteiten (bijv. sporten, muziekles, bijbaantje e.d.) mogen
pas na 17.00 uur worden gemaakt.
- Maak afspraken met artsen of andere professionals buiten school zo veel mogelijk na
schooltijd.
- Verlofaanvragen dienen te allen tijde schriftelijk te worden aangevraagd, voorzien van de
datum en de handtekening van de ouder(s) en/of verzorger(s). Het verlof moet worden
afgegeven bij de afdelingsleider, die verder zorgdraagt voor het verloop van de
procedure. Een kopie van de aanvraag en de beslissing wordt in het leerlingdossier
bewaard.
1. Vakantieverlof.
Op vakantie tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering geldt wanneer een kind
tijdens geen enkele schoolvakantie twee weken gezinsvakantie kan genieten door de “specifieke aard
van het beroep” van één van de ouders.
Verlof is mogelijk indien:
• wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is
buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
• een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële
schoolvakanties mogelijk is. Voor ouders met een eigen bedrijf of die werkzaam zijn als ZZPers dient er een accountantsverklaring te worden overlegd, waarin staat dat verlof in alle
reguliere vakanties economisch niet verantwoord is voor het bedrijf.
Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden.
• De verlofperiode mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.
• De aanvraag voor extra verlof moet minstens acht weken van tevoren worden ingediend bij de
rector. Dit heeft te maken met een eventuele bezwaarperiode.
• De verlofperiode mag niet meer dan tien schooldagen beslaan. Voor een periode van meer
dan tien schooldagen mag wettelijk gezien geen toestemming worden verleend.

2. Gewichtige omstandigheden minder dan 10 schooldagen.
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per
schooljaar of minder dient minimaal twee werkdagen vooraf aan het ontstaan van de verhindering aan
de rector van de school te worden voorgelegd. Dit kan schriftelijk via de afdelingsleider.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
a. Voor het vervullen van verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging
voor ten hoogste één dag per religieuze feestdag.
b. Voor verhuizing: maximaal één schooldag.
c. Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen; voor zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden: maximaal tien dagen.
d. Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad:
in Nederland maximaal twee schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders
maximaal één dag, in het buitenland maximaal vijf schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart
(indien twijfelachtig kopie trouwakte).

e. Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot
en met de 3e graad: maximaal tien dagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige
ziekte uit blijkt.
f. Bij overlijden van bloed- of aanverwant:
- In de 1e graad maximaal vijf schooldagen;
- In de 2e graad maximaal twee schooldagen;
- In de 3e en de 4e graad maximaal één schooldag;
- In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal vijf schooldagen.
Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden).
g. Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van
ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal één schooldag.
h. Voor andere naar het oordeel van de rector gewichtige omstandigheden maximaal tien
dagen.
i. Verlof i.v.m. examen voor het brommer- of autorijbewijs:
Wanneer de rector van de school beslist om verlof te verlenen geldt het volgende:
- De ouder van de leerling dient schriftelijk een verlofaanvraag in bij de afdelingsleider, met
een kopie van de oproepkaart van het CBR als bijlage.
- Het aantal verlofuren dient zo beperkt mogelijk gehouden te worden. Er kan voor een
examen maximaal voor één dagdeel verlof worden toegekend.
- Voor een eventueel herexamen of her-herexamen etc. kan eveneens verlof worden
toegekend, omdat de gronden voor de aanvraag niet zijn veranderd.
Let op: extra oefenlessen voorafgaand aan het examen vallen dus niet onder de gewichtige
omstandigheden.
3. 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 dient minimaal 1 maand tevoren via de rector van de school en bij de
leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd.
Verlof indien:
- de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen
waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie
betreffende een van de gezinsleden.
- De leerplichtambtenaar, in overleg met de directeur van de school, na alle belangen te
hebben afgewogen, heeft vastgesteld dat het verlof gerechtvaardigd en noodzakelijk is.
Tenslotte
Deze verlofregeling is gebaseerd op de verlofregeling van het Regionaal Bureau Leerplicht en
Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost. Het RBL BNO geeft namens 12 gemeenten in de regio
Brabant Noordoost invulling aan de wettelijke taken op het terrein van leerplicht en het voorkomen van
voortijdig schoolverlaten (VSV). Doel van deze samenwerking is dat alle leerplichtigen in de regio
Brabant Noordoost onderwijs volgen en dat zoveel mogelijk jongeren het onderwijs verlaten met
minimaal een startkwalificatie.
Heeft u over de verlofregeling vragen, opmerkingen of aanvullingen? Of heeft u behoefte aan advies
van de leerplichtambtenaar? Dan kunt u contact opnemen met het RBL BNO. De contactgegevens
zijn:
RBL BNO
Gemeentehuis Oss, Raadhuislaan 2, Oss
Postbus 5
5340 BA Oss
info@rblbno.nl
0412 - 629 070

