
 
Mogelijkheid voor het aanvragen van 2 dagen extra verlof voor leerlingen OBS Piet Hein. 
Obs Piet Hein wil ouders de mogelijkheid bieden om naast de regulier ingeplande vrije dagen 2 extra 
verlof dagen aan te vragen.  
Motivatie  
De directeur krijgt geregeld verzoeken van ouders voor het verlenen van extra verlof voor hun 
kind(eren) met redenen die niet binnen de leerplichtwet vallen. De verzoeken zijn zeer uiteenlopend, 
maar altijd weloverwogen door de ouder aangevraagd. Het is aan de directie om een verlofaanvraag 
te honoreren of niet. Bij afwijzing leidt dit tot veel onbegrip en/of onrechtmatige ziekmeldingen.  
Daarnaast werken steeds meer onderwijs vernieuwende scholen met een flexibel vakantierooster 
voor hun leerlingen, wat door ouders als zeer gewenst wordt ervaren.  
Onderbouwing  
Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen 
moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste 4 
schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de 
onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De Inspectie van het 
Onderwijs (Onderwijsinspectie) let er op dat scholen voldoende uren onderwijs geven.  
Op de Piet Hein krijgt de OB 880 uur per jaar les = 3520 uur en de BB 1000 uur per jaar= 4000 uur. 
Daarmee voldoen wij precies aan de eis.  
Vanaf schooljaar 2017-2018 zal de onderwijstijd op de woensdag met 15 minuten worden verlengd.  
Dit levert 10 uur extra lestijd per schooljaar op. Deze 10 uur wordt door de school niet als vaste extra 
vrije dag ingeroosterd, maar beschikbaar gesteld voor 2 extra flexibele verlofdagen.  
Beleid  
De leerplichtwet geeft aan dat leerlingen een volledig onderwijsprogramma aangeboden dienen te 
krijgen. Daarnaast is het van belang dat de organisatie van de school niet in het gedrang komt. 
Vandaar dat er aan een aantal regels zijn opgesteld waaraan de aanvraag voor de 2 extra verlofdagen 
dient te voldoen:  
- De aanvraag dient minimaal 2 weken van te voren door middel van een verlofformulier bij de  

  directie te worden ingeleverd.  

- Het onderwijsprogramma dat de leerling op de verlofdag mist, dient op een later tijdstip te worden  

  ingehaald.  

- Verloven worden niet verleend in de eerste of laatste week voor of na de zomervakantie.  

- Verloven worden niet toegekend in de toetsweek van het Cito –lovs of de eindtoets van groep 8.  

- Verloven worden niet toegekend tijdens schooluitjes, musical of excursies, waarbij de school het  
  van sociaal belang acht dat de leerling aanwezig is.  
 
Melden leerplicht ongeoorloofd verzuim  
Met deze regeling mogen ouders 2 extra verlofdagen aanvragen voor hun kind. Meer dagen zijn niet 

toegestaan en worden aan de leerplichtambtenaar gemeld als ongeoorloofd verzuim. Dit gebeurt 

ook bij ongeoorloofd ziekmelding en/of oneigenlijke verlenging van de verlofaanvraag . Ouders 

hebben naast deze flexibele dagen recht op extra buitengewoon verlof zoals beschreven in de 

leerplichtwet. 


