
Regels voor extra verlof 
In de leerplichtwet is geregeld dat een leerplichtige de school moet bezoeken als er 
onderwijs wordt gegeven. In sommige gevallen gelden uitzonderingen. Bij zogenaamde 
‘gewichtige omstandigheden’ kan door de directeur van de school (voor maximaal tien 
schooldagen) of door de leerplichtambtenaar (voor meer dan tien schooldagen) Extra Verlof 
worden verleend. Daarvoor gelden de volgende afspraken:  
In de volgende gevallen kan Extra Verlof worden gegeven: 
 Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag 
 Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld een bezoek aan de 

Vreemdelingenpolitie), voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren (geen 
maximale termijn) 

 Voor het bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwant tot en met de derde 
graad geldt:  
- in Nederland: maximaal 1 of 2 schooldagen 
- in het buitenland: maximaal 5 schooldagen 

 Bij ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant tot en met de derde graag (geen 
maximale termijn) 

 Bij het overlijden van een bloed- of aanverwant geldt:  
- in de eerste graad: maximaal 5 schooldagen 
- in de tweede graad: maximaal 2 schooldagen 
- in de derde en vierde graad: maximaal 1 schooldag 
- in het buitenland: eerste tot en met de vierde graad: maximaal 5 schooldagen 

 Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum 
van ouders of verzorgers en grootouders: maximaal 1 schooldag 

 Voor religieuze verplichtingen: maximaal 1 schooldag 
 Voor andere naar het oordeel van de directeur of leerplichtambtenaar belangrijke 

redenen, maar geen vakantieverlof (geen maximale termijn) 
Daarbij geldt het volgende:
 Verlofaanvragen moeten zo mogelijk tenminste zes weken van tevoren bij de directeur 

van de school worden ingediend. Als deze termijn niet is aangehouden, moet de 
aanvrager beargumenteren waarom dat niet is gebeurd 

 Extra Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden 
 Schriftelijk bewijs moet vooraf of achteraf worden overlegd 
 Er kunnen voorwaarden gesteld worden en/of afspraken worden gemaakt 
 Voorwaarden en/of afspraken worden altijd schriftelijk vastgelegd 

In de volgende gevallen wordt geen Extra Verlof gegeven: 
 Familiebezoeken in het buitenland 
 Goedkope tickets in het laagseizoen 
 Omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode 
 Vakantiespreiding in den lande 
 Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn 
 Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte 
 Samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan 
 Kroonjaren 

Een aanvraagformulier is hier te downloaden

http://www.agbell.nl/wp-content/uploads/formulieren_aanvraag_verlof.pdf

