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1 Leerplicht            
 

1.1. Leerplicht 

Uw kind is vanaf het 5e jaar leerplichtig. In de leerplichtwet staat dat ouders ervoor moeten zorgen dat hun 
kinderen naar school gaan. Zomaar wegblijven mag niet. De gemeente heeft de taak dat te controleren.  
 

1.2. Inschrijven  

De school kent een open toelatingsbeleid. Dit wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn op onze school. Op deze 
wijze wil het bestuur het kenmerkende van een dorpsschool benadrukken. 
In de meeste gevallen is het kind al bekend bij onze basisschool omdat het reeds staat ingeschreven op onze 
Voorschool. Als het kind geen Voorschool heeft gevolgd kan het worden aangemeld vanaf de dag dat het kind de 
leeftijd van drie jaar bereikt, maar uiterlijk tot tien weken voor de datum waarop het kind vier jaar wordt. Voor 
toelating zijn van belang het onderschrijven of ten minste respecteren van de grondslag van de school, de mate 
waarin de school kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van het kind en of er voldoende plaatsingsruimte is.  
 
De school heeft bij elke aanmelding van een kind zorgplicht. Onze school doet bij aanmelding onderzoek naar de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling. Uit dit onderzoek moet blijken of het kind op onze school of op een 
andere school geplaatst kan/moet worden. Soms kan het kind niet op onze school geplaatst worden, omdat wij 
niet in de ondersteuningsbehoefte kunnen voorzien. Op dat moment dragen wij de verantwoordelijkheid om, in 
overleg met de ouders, een school te vinden die zowel plaatsingsruimte heeft, als in de ondersteuningsbehoefte 
van het kind kan voorzien. Het onderzoek en de plaatsing op een school moet binnen zes weken zijn afgrond. 
Deze termijn kan met maximaal vier weken worden verlengd, mits medegedeeld aan de ouders.  
Formeel neemt het bestuur de beslissing tot toelating, waarbij dit is gemandateerd aan de locatiedirecteur. Het 
kind volgt vanaf zijn/haar vierde jaar onderwijs. U wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de 
locatiedirecteur. Tijdens dit gesprek worden ouders onder andere geïnformeerd over de identiteit van de school 
en wat we daaromtrent verwachten. Tevens wordt besproken wat we verstaan onder ouderbetrokkenheid. De 
ouders vullen met de locatiedirecteur het inschrijfformulier in en ondertekenen dit.  
 

1.3. Wanneer hoeft uw kind niet naar school? 

 Als de school gesloten is in verband met vakantie of een speciale reden. Dit kan bijvoorbeeld een 
studiedag zijn voor leerkrachten.  

 Als uw kind ziek is. U bent wel verplicht dit zo spoedig mogelijk aan school door te geven. Graag 
telefonisch of persoonlijk melden voor schooltijd. 

 Als uw kind voor straf niet op school mag komen. Dit is een beslissing van de directie of van het bestuur 
van school.  
 

1.4. Verlof aanvragen 

U kunt extra verlof aanvragen in de volgende situaties: 
A. Als uw kind meedoet aan een verplichting gebaseerd op een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Als 

richtlijn geldt: één dag vrij. U moet dit minimaal twee dagen van tevoren op school melden. 
 

B. Het is niet mogelijk om extra verlof aan te vragen om op vakantie te gaan. Er is één uitzondering. Extra 
vakantieverlof wordt uitsluitend en alleen verleend wanneer het op grond van de specifieke aard van het 
beroep van één van de ouders niet mogelijk is om in de schoolvakanties op vakantie te gaan. In voorkomende 
gevallen zal er een werkgeversverklaring gevraagd worden waaruit het bovenstaande blijkt. 
Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen en 
het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van een schooljaar. Er mag geen vrij gegeven 
worden in bijvoorbeeld de volgende gevallen: familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkopere 
periode, het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden, eerder vertrek of latere terugkeer in verband 
met de (verkeers)drukte, als kinderen uit gezin uw op een andere school zitten en al vrij hebben. 

 



 

 

 

C. Tenslotte is er verlof mogelijk als er belangrijke omstandigheden zijn. Voor een aantal omstandigheden zijn 
in de regio Rivierenland de volgende richtlijnen opgesteld: 

 Het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dat niet buiten schooltijd kan 
 Verhuizing 
 Het bijwonen van het huwelijk van familie tot en met de 4e graad (broers/zusters, ouders, 

ooms/tantes, neven/nichten, grootouders, overgrootouders) 
 Bij ernstige ziekte van familie tot en met de 3e graad (broers /zusters, ouders, grootouders, 

overgrootouders, ooms/ tantes) 
 Bij overlijden van familie tot en met de 4e graad 
 Bij een 25-, 40-, en 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders 
 Bij een 12½-, 25-, 40-, 50-, 55-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders 
 Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen (geen vakantieverlof) 
 

1.5. Hoe vraagt u extra verlof aan? 

De ouders van leerplichtige kinderen dienen zich te houden aan de vastgestelde vakantieperiodes. Het verlengen 
van een vakantie, extra verlof opnemen of een korte vakantie tussendoor nemen, is dus niet toegestaan. 
 
Extra vakantieverlof is alleen mogelijk als de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van 
(één van) de ouders niet binnen (één van) de schoolvakanties op vakantie kan. Bij het begrip ‘specifieke aard van 
het beroep’ kan men denken aan seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in 
de vakanties piekdrukte kennen. 
 
Dit extra vakantieverlof mag maximaal twee aaneensluitende weken per schooljaar duren en mag niet vallen in 
de twee eerste lesweken van het schooljaar. De directeur moet oudersom bewijsstukken vragen waaruit blijkt 
dat door de aard van het beroep van (één van) de ouders een gezamenlijk vakantie van twee aaneengesloten 
weken binnen (één van) de gewone schoolvakanties niet mogelijk is. Ouder(s)/ verzorger(s) dienen schriftelijk 
aan te tonen, dat een vakantie in (één van) de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische 
problemen zal leiden. Alleen het feit dat tijdens de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt 
behaald is onvoldoende. De mogelijkheid tot het verlenen van extra vakantieverlof is nadrukkelijk niet bedoeld 
om roosterproblemen van de werkgever(s) van ouders op te lossen. Als het gezin in een schooljaar al een 
gezamenlijke vakantie heeft gehad, is het niet meer mogelijk om verlof aan te vragen in dat schooljaar. 
 
Indien het verlof aansluit op een reguliere vakantie (bijvoorbeeld de herfstvakantie) zal de schooldirectie 
maximaal het aantal dagen toekennen dat leidt tot een vakantie van twee weken. Indien de herfstvakantie dus 
een week duurt, kan het kind maximaal aansluitend een week vakantieverlof krijgen. De reden hiervoor is dat de 
wetgever elk gezin de gelegenheid wil bieden om op zijn minst twee weken aaneengesloten gezamenlijk vakantie 
te vieren. 
 
Veel ouders denken dat een mededeling aan de school voldoende is. Toestemming voor extra vakantieverlof 
moet echter schriftelijk worden aangevraagd bij de schoolleiding. De school is beslissingsbevoegd en dient zijn 
besluit vanzelfsprekend te maken binnen de kaders van de wet. De rol van de leerplichtambtenaar bij extra 
vakantieverlof is adviserend en handhavend.  
 
De schriftelijke aanvraag voor verlof moet minimaal twee maanden van tevoren worden ingediend, tenzij ouders 
kunnen aangeven waarom dat niet mogelijk was. Deze termijn is nodig om tijd te creëren voor overleg en/of een 
eventuele bezwaarprocedure. 
De school dient het besluit schriftelijk aan de ouders mee te delen. In de brief moet de reden voor de toewijzing 
of afwijzing worden aangegeven en dat ouders bezwaar kunnen indienen bij de schooldirectie tegen het 
genomen besluit (met vermelding van procedure en termijn).  
 
De leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin de jongere de leeftijd van vijf 
bereikt. Dit betekent dat vierjarigen nog niet onder de reikwijdte van de Leerplichtwet 1969 vallen. Hierdoor is 
er voor vierjarigen meer ruimte voor flexibiliteit ten aanzien van hun schoolgang. Dit betekent echter niet dat 
ouders van deze kinderen te pas en te onpas hun kind zonder geldige reden van school kunnen houden. Deze 
ruimte voor het afwijken van het lesrooster is vooral bedoeld om de vierjarigen voor wie hele schooldagen nog 



 
 

 

te belastend is, de tijd te geven om naar volledige schooldagen toe te werken. Het is niet voor niets dat vanaf vijf 
jaar gehandhaafd wordt op luxeverzuim en hier forse boetes op staan. 
 
Als ouders hun kind inschrijven op een school gaan zij in feite een overeenkomst aan met de school: de school 
zorgt voor zo goed mogelijk onderwijs en de ouders zorgen ervoor dat hun kind de lessen conform het 
vastgestelde lesrooster volgt, tenzij er een geldige reden is waarom dit niet mogelijk is. In die zin mag school van 
ouders verwachten dat zij respectvol omgaan met de schoolregels en met het personeel van de school. 
 

1.6. Geen verlof en toch.. 

Als u zonder toestemming uw kind toch thuis houdt of zonder bericht eerder op vakantie gaat, is de school 
verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. Het gevolg kan zijn dat er proces-verbaal tegen u opgemaakt 
wordt op grond waarvan de rechtbank u een straf kan opleggen. 
 

1.7. Even naar de dokter… 

Moet uw kind naar de dokter, tandarts, orthodontist, therapeut o.i.d. dan verzoeken wij u nadrukkelijk om deze 
bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd af te spreken. Als kinderen desondanks toch moeten verzuimen, 
dienen de ouders hiervoor op tijd vrij te vragen via de verlofaanvraag die te vinden is op onze website, via de 
button ‘verlof melden’.   
 

1.8. Schorsing  

Er bestaan diverse redenen om tot het schorsen van een leerling over te gaan. 
 bedreiging door ouder(s) of verzorger(s)  
 herhaalde les-/ordeverstoringen  
 wangedrag tegenover leerkrachten en/of medeleerlingen  
 diefstal, beroving, afpersing  
 bedreiging  
 geweldpleging  
 gebruik van alcohol of drugs tijdens schooltijden  
 bezit van wapens of vuurwerk  
 het zich niet houden aan regels betreffende de identiteit van de school 

 
Bij schorsing van meer dan één dag moet de school  de onderwijsinspectie met opgave van redenen op de hoogte 
stellen. Overwogen kan worden om ook de leerplichtambtenaar te informeren. Een geschorste leerling blijft 
ingeschreven op de school. De school heeft de plicht te zorgen dat de schorsing geen onderwijsachterstand 
veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld door het meegeven van huiswerk.  
 
Ons protocol voor het schorsen van een leerling is als volgt: 

 De beslissing over de schorsing van een leerling wordt genomen door het bevoegd gezag, welke dit in 
de meeste gevallen zal mandateren aan de schoolleiding.  

 De directie informeert het bevoegd gezag met opgaaf van redenen over het besluit tot schorsing van 
een leerling. 

 Een schorsing wordt schriftelijk met opgaaf van redenen met de ouders gecommuniceerd. Ook worden 
de ouders in dit schrijven gewezen op de mogelijkheid om bezwaar te maken.  

 Afhankelijk van de reden van schorsing kan overwogen worden om de ouders zo spoedig mogelijk uit te 
nodigen voor een gesprek met de school, waarbij de leerkracht van de groep en de directie aanwezig 
zijn. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt.  

 Een leerling mag voor ten hoogste één week worden geschorst.  
 Als er sprake is van nieuw incident kan een leerling opnieuw worden geschorst.  

 

1.9. Verwijdering  

Er bestaan diverse redenen om tot het verwijderen van een leerling over te gaan:  
 De school kan niet meer tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoeften van een leerling.  



 

 

 

 Er is sprake van wangedrag van de leerling en/of de ouders.  
 Het gedrag en/of opvattingen van de leerling en/of de ouders is/zijn in strijd met de grondslag van de 

school.  
 
Op grond van uitspraken van de Geschillencommissie Passend Onderwijs kan het bevoegd gezag deze redenen 
om een leerling te verwijderen alleen toepassen, als:  

 voor deze leerling een ontwikkelingsperspectief is opgesteld;  
 over de inhoud van het ontwikkelingsperspectief overleg is gevoerd met de ouders;  
 deskundigen betrokken zijn bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief;  
 minstens een half jaar de leerling begeleid is om de doelen van het ontwikkelingsperspectief te 

realiseren;  
 uit de evaluatie van het ontwikkelingsperspectief aantoonbaar is, dat de gewenste ontwikkeling van de 

leerling ondanks inzet van externe expertise niet gerealiseerd kan worden.  
 
De school mag een leerling alleen verwijderen als een andere school voor de leerling gevonden is. Deze andere 
school kan een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs zijn. De leerplichtambtenaar wordt zo veel 
mogelijk actief betrokken in het proces van verwijderen. Zowel van het hieronder genoemde voorgenomen 
besluit als het definitieve besluit dient de leerplichtambtenaar op grond van de Leerplichtwet (artikel 18 lid 3) te 
worden verwittigd. De inspectie wordt op de hoogte gesteld van de verwijdering van een leerling.  
 

Ons protocol voor het verwijderen van een leerling is als volgt: 
 Voordat wordt besloten tot verwijdering van een leerling, hoort het bevoegd gezag of de hiertoe 

gemandateerde directie de betrokken leerkracht (of leerkrachten) en maakt van dit horen een verslag.  
 Voordat een bevoegd gezag een leerling verwijdert, deelt hij het voornemen daartoe mee. Dit dient 

schriftelijk en met redenen omkleed te gebeuren door toezending of uitreiking aan de ouders. Daarbij 
worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt.  

 Indien het bevoegd gezag vervolgens (definitief) besluit tot het verwijderen van een leerling, dan wordt 
dit besluit schriftelijk en met redenen omkleed door toezending of uitreiking aan de ouders meegedeeld. 
Daarbij wordt de ouders tevens op de mogelijkheid gewezen om binnen zes weken na dagtekening van 
het besluit hun bezwaren tegen de beslissing bij het bevoegd gezag kenbaar te maken.  

 Het bevoegd gezag beslist binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de bezwaren op de door 
de ouders ingediende bezwaren. Alvorens te beslissen hoort het bevoegd gezag de ouders.  

 Een geschil tussen ouders en het bevoegd gezag van een school, dat ontstaan is in het kader van de 
definitieve verwijdering van een leerling kan (tevens) door de ouders worden voorgelegd aan de 
Geschillencommissie Passend Onderwijs.  

 Indien door de ouders een geschil aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs 
en de ouders (tevens) bezwaar hebben gemaakt bij het bevoegd gezag tegen de verwijdering, neemt 
het bevoegd gezag de beslissing op het bezwaar niet dan nadat de Geschillencommissie heeft 
geoordeeld.  

 Het bevoegd gezag van de school die het oordeel van de commissie heeft ontvangen, deelt schriftelijk 
aan de ouders en aan de commissie mee wat er met het oordeel wordt gedaan. Indien het bevoegd 
gezag van de school afwijkt van het oordeel van de Geschillencommissie Passend Onderwijs, wordt in 
de beslissing de reden voor die afwijking gemeld.  

 Definitieve verwijdering vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorg gedragen, dat 
een andere school bereid is de leerling toe te laten. 

 

 

 

 

 

 

 


