Leerplicht, vrijstelling en verlof
Kinderen mogen vanaf 4 jaar naar school en zijn vanaf 5 jaar leerplichtig.
Buiten de vakanties mag geen extra vakantieverlof worden verleend. Alleen bij gewichtige omstandigheden kan
de directie extra verlof verlenen (maar niet ter verlenging van een vakantie). Gewichtige omstandigheden zijn
onder anderen:
- huwelijk van bloed- of aanverwanten;
- overlijden van bloed- of aanverwanten;
- 12½ , 25, 40 en 50-jarig huwelijks- of ambtsjubileum van ouders of grootouders;
- viering van een religieuze of nationale feest- of gedenkdag voor leerlingen met een andere culturele
achtergrond.
*voor bovenstaande gelegenheden geldt maximaal 1 dag verlof (voor details zie brochure op de nieuwssite)

Voor het aanvragen van verlof gebruikt u het verlofformulier wat u kunt downloaden op de nieuwssite/ of kunt
opvragen bij de directeur; dit dient ten minste acht weken van tevoren te gebeuren. Een uitzondering daarop is
natuurlijk een uitvaart.

Soms kan in de volgende omstandigheden extra vakantieverlof worden verleend:
- een ouder kan als werknemer of zelfstandige in verband met zijn of haar werk in géén enkele van de
schoolvakanties verlof nemen (het gaat dan om de enige vakantie van het gezin in een kalenderjaar en een
verklaring van een werkgever wordt geëist);
- bij zéér ernstige medische of sociale problemen die het gezin noodzaken op vakantie te gaan (hierover moet
overleg gepleegd worden met de directie).
Tegen de beslissing van de directie kan bezwaar aangetekend worden bij de leerplichtambtenaar.
De directie is verplicht om twijfelachtig of ongeoorloofd verzuim door te gegeven aan de leerplichtambtenaar
van de gemeente Veghel. De leerplichtambtenaar zal vervolgens onderzoeken of het verzuim rechtmatig is
geweest. Als dit niet het geval is, kunnen de ouders mogelijk een geldboete tegemoet zien.
In een enkel geval mag een leerling structureel een vast tijdstip per week afwezig zijn i.v.m. externe
begeleiding. Hiervoor dienen ouders een verlofformulier (verlof externe begeleiding) in te vullen en in te
leveren bij de IB-er. Directie en IB bepalen of het verlof toegekend wordt.

