
Regels voor extra schoolverlof 

 

Schoolvakanties, zomaar een dag of wat uren vrij. Leerlingen genieten van deze tijd, maar… vrij 

nemen buiten de officiële schoolvakanties om gebeurt ook nogal eens. Dat mag uiteraard niet en het is 

zelfs, wanneer het zonder geldige reden gebeurt, strafbaar. 

U kunt voor uw kind(eren) extra schoolverlof aanvragen, maar hiervoor bestaan regels.  

 

Hoofdregel: Een leerling heeft alleen vrij van school op dagen die door het schoolbestuur zijn 

vastgesteld. 
 

Aan het begin van ieder schooljaar maakt de schoolleiding de vakanties van de school bekend. Als u 

dat vakantie-overzicht niet heeft, vraag er dan naar. 

 

10-min regel: Een schooldirecteur mag – in bijzondere omstandigheden  – een leerling maximaal 

10 dagen per schooljaar extra schoolverlof verlenen. 
 

Extra schoolverlof, buiten de officiële schoolvakanties om, is alleen in uitzonderingssituaties mogelijk. 

U regelt dat met de directeur van de school. Hij of zij is namelijk wettelijk bevoegd om leerlingen 10 

dagen per schooljaar extra verlof te verlenen. Dit gebeurt alleen in bijzondere omstandigheden, zoals 

een bruiloft, een sterfgeval of bij ernstige ziekte van de ouder(s) of verzorger(s). Extra vakantieverlof 

hoort hier dus niet bij.  

 

U kunt verlof krijgen: 

• voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan 

geschieden 

• bij verhuizing (ten hoogste één dag) 

• voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad (één of 

ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats 

van belanghebbende) 

• bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m vierde graad, duur in overleg met 

de directeur van de school 

• bij bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes, duur in overleg met de directeur van de 

school 

• bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; van 

bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed- of 

aanverwanten in de derde of vierde graad ten hoogste één dag 

• bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige 

huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor één dag 

• voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen 

vakantieverlof 

• als het wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is 

buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. U moet hiervoor een werkgeversverklaring 

hebben waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is 

 

Vakantieverlof mag, binnen deze voorwaarden éénmaal per schooljaar worden verleend, niet langer 

duren dan tien schooldagen en niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 

 

Godsdienstige verplichtingen: Een leerling kan wegens vervulling van plichten, voortvloeiend uit 

godsdienstige levensovertuiging, verlof vragen.  

 

De ouders behoren hiervoor minimaal twee dagen voor de desbetreffende datum mededeling te doen 

aan de directeur van de school. 



 

10-plus regel: De leerplichtambtenaar beoordeelt de aanvragen als een leerling langer dan 10 

dagen extra schoolverlof wil. 
Voor extra verlof gelden een aantal regels, die in de Leerplichtwet zijn genoemd. De aanvraag moet u 

minimaal acht weken van tevoren aan de directeur van de school voorleggen. 

Bij zowel de 10-min regel als de 10-plus regel mogen de dagen niet worden bewaard. Dat wil zeggen 

dat u éénmaal per jaar extra schoolverlof mag aanvragen onder de voorwaarden zoals ze in deze folder 

worden genoemd.  

 

Formulieren 
Extra schoolverlof moet u schriftelijk aanvragen. U kunt daarvoor gebruik maken van een 

aanvraagformulier, dat bij de school verkrijgbaar is. Daarop moet u onder andere aangeven waarom u 

extra schoolverlof aanvraagt. 

 

Het ingevulde formulier levert u weer in bij de directeur van de school. In gezamenlijk overleg wordt 

dan bekeken of er toestemming verleend kan worden. Het is afhankelijk van de soort aanvraag wie 

deze beoordeelt en wie een beslissing neemt; de directeur of de leerplichtambtenaar. Indien de 

leerplichtambtenaar een beslissing neemt dan stuurt de directeur uw aanvraagformulier met zijn advies 

naar de leerplichtambtenaar. Deze kan u in sommige gevallen op het gemeentehuis uitnodigen om de 

aanvraag mondeling toe te lichten. Het uiteindelijke besluit van de gemeente krijgt u dan zo spoedig 

mogelijk schriftelijk thuis. 

 

Wanneer u het oneens bent met de beslissing van de directeur en/of de leerplichtambtenaar, dan kunt u 

ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht verweer daartegen voeren. Deze procedure staat op het 

aanvraagformulier aangegeven.  

 

Strafregel: De Officier van Justitie kan, bij ongeoorloofd extra schoolverlof, tot strafrechtelijke 

vervolging overgaan. 
 

Om ongeoorloofd extra schoolverlof te voorkomen, heeft de gemeente afspraken gemaakt met de 

Officier van Justitie. Zo kan er proces-verbaal worden opgemaakt als extra schoolverlof wordt 

opgenomen zonder dat er toestemming is verleend door de directeur of leerplichtambtenaar. Verder 

gebeurt dit als er meer, of op een andere tijd dan is afgesproken, extra schoolverlof wordt opgenomen. 

 

De Officier van Justitie kan ook tegen de directeur van de school tot strafrechtelijke vervolging 

overgaan. Bijvoorbeeld als de directeur extra schoolverlof verleend voor meer dan tien schooldagen of 

buiten de regels van de leerplichtwet om. 

 

Inlichtingen 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer R. Brandse van de afdeling 

Onderwijs en Welzijn, cluster Leerplicht, tel. (0342) 495203. 

 

 

 

 


