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Amsterdam, 15 november 2022 
 
 

Beste ouders en verzorgers, 

Steeds vaker krijgen we een verzoek voor het verlenen van verlof. 

Verlof betekent dat kinderen buiten de schoolvakantie niet aanwezig zijn op school en daardoor dus 

geen onderwijs krijgen. We zijn dan ook selectief met het verlenen van verlof.  

We merken dat ouders soms al tickets en dergelijke regelen en dan pas verlof aanvragen, Het is dan 

extra vervelend als het verlof niet verleend wordt. Om dit soort situaties te voorkomen, een korte 

uiteenzetting van regels rondom het aanvragen van verlof. 

Er zijn twee soorten verlof, vakantieverlof en verlof voor gewichtige omstandigheden. 

Richtlijnen vakantieverlof 
• Dient minimaal 8 weken van tevoren aan de directie te worden voorgelegd 

• Wordt alleen verleend als wegens de specifieke aard van het beroep van één van de 

ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Onder 

‘specifiek aard van het beroep’ gaat het om met name om seizoensgebonden 

werkzaamheden of werkzaamheden die in de zomermaanden piekdrukte kennen. Het 

moet daarbij aangetoond worden dat een vakantie in de schoolvakanties tot 

onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Deze specifieke aard van het 

beroep moet blijken uit een gewaarmerkte (niet voorbedrukte) verklaring van de 

werkgever. Voorbeelden van dit soort beroepen zijn agrarische beroepen of 

kermisexploitanten. 

• Vakantieverlof: 

o Wordt eenmaal per jaar verleend 

o Mag niet langer duren dan 10 schooldagen 

o Mag niet plaatsvinden in de eerste twee schoolweken van het schooljaar 

• Extra verlof wordt niet verleend vanwege: 

o Goedkope vliegtickets 

o Omdat de tickets al gekocht zijn 

o Om drukte te voorkomen 

o Vakantiespreiding  

o Dienstrooster werknemer 
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Richtlijnen verlof wegens gewichtige omstandigheden 
• 10 schooldagen of minder: vooraf of binnen twee dagen na ontstaan verhindering aan 

directie voorleggen 

• 10 schooldagen of meer: indien mogelijk minimaal 8 weken van tevoren bij de directie 

van de school en de leerplichtambtenaar van het stadsdeel voorleggen 

• Verlof wegens gewichtige omstandigheden wordt verleend: 

o Voor het voldoen van wettelijke verplichtingen voor zover niet buiten lesuren 

kan gebeuren 

o Voor verhuizing, maximaal 1 dag 

o Voor het bijwonen van het huwelijk van bloedverwanten t/m de 3e graad. Voor 1 

of ten hoogste 2 schooldagen en in het buitenland maximaal 5 schooldagen 

o Bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m 3e graad zonder kans op 

herstel, duur in overleg met de directie 

o Bij overlijden van bloed- of aanverwanten (rouwkaart dient als bewijs): 

o 1ste graad: ten hoogste 4 schooldagen 

o 2de graad: ten hoogste 2 schooldagen 

o 3de en 4de graad: ten hoogste 1school dag 

o In het buitenland: 1ste t/m 4de: maximaal 5 schooldagen 

o Bij 12,5-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders: 

1 schooldag 

o Bij 25-, 40-, en 50-jarige werkjubileum: 1 schooldag 

• Verlof wegens gewichtige omstandigheden worden niet verleend voor: 

o Goedkope tickets 

o Omdat de tickets al gekocht zijn 

o Om drukte te voorkomen 

o Vakantiespreiding  

o Dienstrooster werknemer 

Als u verlof opneemt zonder dat dit door de directie is verleend dan spreken we over ongeoorloofd 

verzuim. De school is verplicht melding bij de leerplichtambtenaar te maken van ongeoorloofd 

verzuim. 

 


