In dit document vindt u precies wat de regels zijn bij het aanvragen van extra verlof. Op de laatste
pagina vindt u een aanvraagformulier, die u tijdig bij de schooldirectie kunt aanleveren om verlof aan
te vragen.
In deze gevallen is het mogelijk extra verlof aan te vragen:
 Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: twee dagen
 12½ of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag
 12½, 25, 40, 50 of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: maximaal twee dagen. Bij grootouders
is dit meer dan bij ouders omdat er vanuit wordt gegaan dat ouders beter op de hoogte zijn van de
verlofmogelijkheden dan de grootouders. Grootouders kunnen bovendien te maken hebben met
kinderen uit verschillende vakantieregio's.
 25, 40 of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag
 Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in
overleg met directeur
 Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met
de directeur
 Verhuizing: één dag
1e graad: ouders
In deze gevallen is extra verlof niet mogelijk:
 Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of
voetbalkamp
 Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties
 Eerder vertrekken of later arriveren vanwege
(verkeers)drukte
 Familiebezoek in het buitenland
 Het argument 'mijn kind is nog jong'
 Het argument 'vlak voor de vakantie wordt er
toch (bijna) geen les meer gegeven

2e graad: grootouders, broers en zussen
3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en
nichten (kinderen van broers en zussen)
4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en
tantes), oudooms en oudtantes, achterneven en
achternichten (kinderen van kinderen van broers en
zussen)

Vakantie onder schooltijd
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan
wordt aan alle drie de volgende voorwaarden, kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:
 Als tenminste één van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden.
Bijvoorbeeld in de agrarische sector en de horeca
 Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan. Dus niet in de
voorjaarsvakantie, de meivakantie, de kerstvakantie en de zomervakantie.
 De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar
De extra vakantie is nooit langer dan tien dagen. Alleen de directeur mag toestemming geven, de
leerplichtambtenaar niet.

