
 

 

 

 

Wanneer mag uw kind vrij van school 

Verzuimbeleid van de scholen van Ambion. 

 

Alle kinderen van 4 tot 16 jaar hebben recht op onderwijs. De leerplichtwet is er om dit recht te 

beschermen. Scholen moeten volgens de wet bijhouden of een kind op school is. De scholen van 

Ambion houden dit bij in ParnasSys, ons administratiesysteem. Hierin wordt ook opgeschreven 

waarom een kind niet op school is. 

Is een kind niet op school zonder dat het mag volgens de wet (ongeoorloofd verzuim) dan wordt dit 

automatisch doorgegeven aan de Dienst Uitvoering Onderwijs van de regering. 

 

Er zijn redenen waarom een kind niet op school hoeft of kan komen. Dit is geoorloofd verzuim. 

 

• Bij ziekte.                                                Bij ziekte meldt u voor 8.30 uur uw kind ziek bij school. 

                              

• Voor een verplichting vanuit het geloof (1 dag). Voor een niet christelijk feest (1 dag per 

feest). Dit moet 2 dagen van tevoren worden gezegd tegen de directeur.  

• Voor een huwelijk van een familielid (1 dag, voor een huwelijk in het buitenland maximaal 5 

dagen). Dit moet aan de directeur worden gevraagd. 

• Voor een begrafenis of crematie van een familielid (1 dag). Dit moet aan de directeur worden 

gevraagd. 

• Bij ernstige ziekte van een ouder. Het aantal dagen in overleg met de directeur afspreken. 

• Bij overlijden van een ouder (maximaal 4 dagen). Dit moet bij de directeur worden gevraagd. 

• Bij overlijden van een broer, zus, opa of oma (maximaal 2 dagen). Dit moet bij de directeur 

worden gevraagd. 

• Bij overlijden van een ander familielid (1 dag). Dit moet bij de directeur worden gevraagd. 

• Bij een verhuizing (1 dag). Dit moet aan de directeur worden gevraagd. 

• Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van 

ouders of grootouders (1 dag). Dit moet bij de directeur worden gevraagd. 

• Als het kind geschorst is (maximaal 5 dagen).  

 



 

 

Wilt u vrij vragen voor uw kind, doe dit dan zo snel mogelijk, liefst acht weken voor de dag waar het 

om gaat. Zeker niet later dan 2 dagen voor de dag waarop u vrij wilt voor uw kind. 

Niet alle mogelijke redenen kunnen in de wet worden genoemd. De directeur beslist daarom over 

andere vragen om vrij voor uw kind. Dit kan voor alle verzoeken bij elkaar tot hoogstens tien 

schooldagen per jaar. 

Gaat het om meer dan tien dagen dan beslist de leerplichtambtenaar. 

 

 Voor vrij vragen om een van de genoemde redenen, gebruikt u het formulier vrij vragen van de 

website of vraag een formulier aan de directeur. 

 

 

Vrij vragen voor een vakantie. 

Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op 

vakantie. Dit moet dan komen door het soort beroep dat u hebt. Bijvoorbeeld: 

• U hebt seizoensgebonden werk, bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca; 

• U hebt werk dat met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties; 

• U hebt werkt als zelfstandige en mist een groot deel van uw inkomen als u tijdens de 

schoolvakanties weg bent. 

In dat geval kunt u vragen om vrij buiten de schoolvakanties. Dit heet ‘beroep op vrijstelling’. Hierbij 

gelden de volgende regels: 

• Acht weken voor de vakantie begint moet aan de directeur om toestemming gevraagd 

worden. 

• De directeur vraagt u om een werkgeversverklaring als u seizoenswerk doet. Of de directeur 

vraagt u om een verklaring van uw accountant. Hiermee laat u zien dat u een groot deel van 

uw inkomsten mist als u tijdens schoolvakanties op vakantie gaat. Dit heet ook wel een 

‘onoverkomelijk bedrijfseconomisch risico’. 

• De directeur laat u door een brief weten wat het besluit is. 

• Er wordt geen vrij gegeven in de eerste 2 weken na de zomervakantie. 

• Er kan een keer per jaar vrij voor vakantie worden gegeven. 

• Er kan niet meer dan 10 schooldagen vrij worden gegeven. 

• Bij een aanvraag van meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. 

 

Voor vrij vragen voor vakantie, gebruikt u het formulier vrij vragen voor vakantie van de 

website, of vraag een formulier aan de directeur. 

 



 

 

Niet op school zonder geldige reden. Dit is ongeoorloofd verzuim.  
 
      Te laat komen is een vorm van ongeoorloofd verzuim. 

 

Is uw kind niet op school zonder dat de leerkracht weet of uw kind ziek is dan wordt met u gebeld. Is 
een kind vaak te laat of niet op school dan doet de school het volgende: 

• De leerkracht bespreekt dit met de ouders. Bij een wat ouder kind wordt het eerst met het 
kind besproken. Er wordt afgesproken wat er gedaan wordt om op tijd te komen of om wel 
op school zijn te zijn. 

• Als het kind te laat blijft komen of niet op school komt, dan neemt de directeur contact op 
met de ouders. Dit om te bespreken wat nodig is om wel op tijd te komen of om wel op 
school te komen. Als het nodig is wordt een medewerker van de GGD betrokken 
(jeugdverpleegkundige of preventiemedewerker).  

• Als het kind te laat blijft komen of weg blijft van school, dan krijgen de ouders bericht dat de 
leerplichtambtenaar op de hoogte wordt gesteld. Ouders worden uitgenodigd voor een 
gesprek met de leerplichtambtenaar.  

Is een kind 16 uur niet op school in 4 weken, komt het regelmatig te laat of staat het kind niet 
ingeschreven op een school, dan zoekt de leerplichtambtenaar uit wat hiervoor de reden is. Is er 
geen wettige reden om niet op school te zijn, dan kan hij of zij: 

• Een proces-verbaal opmaken. 

• Veilig Thuis inschakelen. 

• Een zorgmelding doen.  
De leerplichtambtenaar heeft als taak dat iedereen zich houdt aan de leerplichtwet. De 
leerplichtambtenaar kan daarvoor meedoen aan gesprekken met ouders en school. De 
leerplichtambtenaar kan ook informatie geven over de Leerplichtwet. 

Bezwaar 

Bent u het niet eens met het besluit van de directeur dan kunt u bezwaar maken. Dit is vastgelegd in 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hoe u dit kunt doen staat onderaan de formulieren vrij 
vragen en vrij vragen voor vakantie die u kunt vinden op de website van de school en op de 
formulieren die op school zijn te krijgen. 

Informatie 

Veel voorkomende vragen over leerplicht kunt u vinden op: www.leerplichtwegwijzer.nl 

 Meer over de leerplichtwet kunt u vinden op: www.onderwijsinspectie.nl 

Informatie over leerplicht kunt u ook vinden op: 

 www.heerenveen.nl Typ leerplicht in het zoekvenster en u komt op de goede pagina. 
of: 
www.defryskemarren.nl/onderwerpen/jeugd-gezin_43104/    Klik dan op het groen kopje: Leerplicht. 

http://www.leerplichtwegwijzer.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.heerenveen.nl/
http://www.defryskemarren.nl/onderwerpen/jeugd-gezin_43104/


 

 

 
 

 


