Hoe kan ik verlof voor mijn kind
aanvragen?
Binnen de gemeente Schagen wordt strikt omgegaan met de wet- en regelgeving
omtrent extra schoolverlof. De leerplichtambtenaar kan bij ieder ingediend verlof een
adviserende rol spelen. Extra schoolverlof kan worden aangevraagd bij de directie van
de school middels het digitale aanvraagformulier en de benodigde bewijsstukken. Voor
meer informatie verwijzen we naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Schagen.
Tel.

Op welke wijze kan ik het verlofverzoek indienen?
U kunt uw verlofaanvraag digitaal doen. (ten minste acht weken van tevoren)
- Download het digitale aanvraagformulier verlof onder schooltijd (word document)
- Vul deze digitaal in. (bij handtekening kunt u uw naam typen)
- Stuur het formulier en eventuele bijlagen per e-mail naar de directie van de school
- U ontvangt het aanvraagformulier met de beoordeling van de schooldirectie retour via
MijnSchoolInfo. Dit kan enige weken duren, doordat er mogelijk advies gevraagd wordt
bij de leerplichtambtenaar.

Wanneer kan ik voor mijn kind vakantieverlof buiten de
schoolvakanties krijgen?
De algemene richtlijnen en voorwaarden zijn heel duidelijk als het gaat om extra
schoolverlof. Extra schoolverlof buiten de schoolvakanties is (in beginsel) niet
toegestaan. Indien een ouder met een eigen bedrijf aangeeft dat het om
bedrijfseconomische redenen noodzakelijk is om buiten de schoolvakanties om verlof te
krijgen, moet dit met een accountantsverklaring worden aangetoond.
De gemeente Schagen en de schoolbesturen in de kop van Noord-Holland hanteren bij
het uitvoeren van de leerplichtwet de volgende factoren:
• De directeur van de basisschool of de school voor voortgezet onderwijs is
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de regelgeving omtrent het verlenen van verlof.
• Alvorens de school kan oordelen over een verlofaanvraag zal de school overleggen
met eventuele andere scholen waar het gezin bij betrokken is. (broer/zus). Als één van
de scholen geen toestemming verleent, dan is dat leidend voor de andere scho(o)l(en).
• Jurisprudentie wijst al uit dat er zelden een gegronde reden is om buiten de
schoolvakanties extra vakantieverlof toe te wijzen; ook het hebben van een eigen
(agrarisch) bedrijf is geen gegronde reden.
• Indien een ouder met een eigen bedrijf aangeeft dat het om bedrijfseconomische
redenen noodzakelijk is om buiten de schoolvakanties om verlof te krijgen, moet dit met
een accountantsverklaring worden aangetoond.
Extra vakantieverlof dient ten minste acht weken van tevoren aangevraagd te worden.

Wat als er gewichtige omstandigheden zijn?

Indien het gaat om andere gewichtige omstandigheden, zoals bv. voldoen aan wettelijke
verplichtingen, verhuizing, bijwonen huwelijk / jubilea van bloed en aanverwanten t/m
vierde graad, bij overlijden van bloed- of aanverwanten, beslist de directeur over het
verzoek. Regelmatig wordt verlof aangevraagd voor een lang weekend voor een
huwelijksjubileum van bijvoorbeeld opa & oma. Hiervoor kan echter maar één dag verlof
worden verleend, als het huwelijksfeest onder schooltijd plaatsvindt.

Wettelijk verplichting
Ouders en school zijn wettelijk verplicht zich aan deze richtlijnen te houden. Bij
ongeoorloofd verlof of vermoeden van ongeoorloofd verlof is de school verplicht dit door
te geven aan de leerplichtambtenaar. Deze zal vervolgens contact opnemen met de
desbetreffende ouder(s) en mogelijk een boete uitschrijven.
Download hier het digitale aanvraagformulier verlof onder schooltijd.
Voorwaarden aanvraag extra verlof

