Leerplichtwet
Op grond van de leerplichtwet
geen extra verlof voor:
1.

v in het buitenland;
familiebezoek

2.

goedkope tickets in het laagseizoen;

3.

omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets
meer zijn in de vakantieperiode;

4.

vakantiespreiding;

5.

omdat andere kinderen uit het gezin al vakantie hebben;

6.

eerder vertrek of latere terugkomst in verband met
verkeersdrukte;

7.

samen reizen/ in konvooi rijden naar afkomstlanden.

8.

kroonjaren; sabbatical; wereldreis / verre reis.

Ongeoorloofde afwezigheid
wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar
1.

Als de leerling ondanks weigering van het verlof toch niet
op school verschijnt, dan is de school verplicht een
melding te maken van (vermoedelijk) ongeoorloofd
schoolverzuim aan de ambtenaar van de Leerplichtwet.

2.

De school is op grond van de leerplichtwet ook verplicht
een melding te maken bij de leerplichtambtenaar als een
leerling binnen 4 weken 16 uur ongeoorloofd afwezig is
geweest.

Opname verzuim (afwezigheid)
in het schoolrapport
Op El Habib hebben wij ervoor gekozen om het verzuim van
uw kind in het rapport aan te geven. Daarmee willen wij u als
ouder bewust maken van het gemiste aantal lesuren.
Want ieder gemiste lesuur schaadt uw kind in zijn of haar
ontwikkeling. Het aantal verzuim-uren bestaat uit:
1.
2.

het aantal uren geoorloofd verlof;
het aantal uren ongeoorloofd verlof.

Niet eens met de beslissing van de directeur?
Wanneer uw aanvraag voor extra verlof is afgewezen en u het niet
eens bent met de beslissing, dan kunt u tegen de beslissing van de
directeur binnen 6 weken na toezending of uitreiking van de
beslissing bezwaar maken.
Op elke beslissing (achterzijde aanvraagformulier verlof) die wordt
afgegeven staat de bezwaar- en beroepsprocedure vermeld.
Het ingevulde bezwaarschrift dient ingestuurd te worden naar:
IKC El Habib
T.a.v. Mevr. Drs. Sahure Durmaz
Silexstraat 41
6216 XB Maastricht

“El Habib…samenwerkend aan een sterke basis

voor een gezonde integratie”

Leerplichtwet
& verlof

Verzoek doorgeven absentie:
Ik verzoek u vriendelijk, toch dringend, zo snel mogelijk, maar
uiterlijk vóór 8.30 uur op de dag van afwezigheid de school in
kennis te stellen als uw kind afwezig (bijv. ziek) zou zijn.
Dit kunt u doen via Parro.

Pas op!

Als u uw kind niet afmeldt, wordt de leerling als
ongeoorloofd afwezig genoteerd.

Let op !
Ieder verlof
schaadt uw kind!!
Elke verlofdag loopt
uw kind 6 uur achterstand
op t.o.v. klasgenoten.
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Toelichting extra verlof buiten de schoolvakanties
Voorbeeldbrief aanvraag verlof:

Op grond van de leerplichtwet kan in principe buiten de
schoolvakanties geen verlof worden gegeven.
Er zijn 2 uitzonderingen waarvoor ouders maximaal 10 dagen extra
verlof per jaar kunnen vragen tijdens schooldagen, namelijk:
1. Specifieke aard van het beroep (artikel 11, lid f)
Seizoensgebonden werkzaamheden, zoals horeca.
2. Andere gewichtige redenen (art.11.lid.g, en art.14)
Voorbeelden kunt u hieronder zien:
Beschrijving/
toelichting

Reden

1

2

Verhuizing

Huwelijk in
Nederland

Max.
Bewijs
dagen

van uzelf

1

familie 1e t/m 3e graad

1

familie graad 1e t/m 3e

trouwkaart
2

i.g.v. verre reizen.

3

Huwelijk in het
buitenland

familie graad 1e t/m 3e

5

trouwkaart

4

Ernstige ziekte

familie graad 1e t/m 3e

10

doktersverklaring

familie 1e graad

5

familie 2e graad

2

familie 3/4e graad

1

familie 1e t/m 4e graad

5

5

6

Overlijden in
Nederland

Overlijden in het
buitenland

rouwkaart/
overlijdensakte

rouwkaart/
overlijdensakte

Voorwaarden verlof aanvragen
1.

Voor een aanvraag dient u altijd uiterlijk 2 weken van te voren
een verlofbrief in te vullen bij de directie.

2.

Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden.

3.

Indien nodig dient u bewijsmiddelen voor te leggen.

4.

Verlof in de eerste twee weken van het schooljaar is niet
mogelijk.

ouders / verzorgers
7

Jubilea

1
of grootouders
wettelijke /

8

Verplichtingen
godsdienstige

Als u nog vragen heeft, dan zijn wij uiteraard bereid om u
nader te informeren.
9

Andere
gewichtige
omstandig-

Aanvragen voor meer dan 10 dagen extra-verlof dienen rechtstreeks
---------------------------

Mevr. Drs. Sahure Durmaz, directeur

bij de leerplichtambtenaar ingediend te worden.

heden
De leerplichtambtenaar van onze school is
mevrouw Inge Trines (telefoon: 06-27850900).
Inge.Trines@maastricht.nl
Graad

* Toelichting: familie/bloedverwantschap.

