
Extra verlof voor leerplichtigen  
De Nederlandse overheid heeft in de Leerplichtwet vastgesteld dat ieder kind vanaf 5 jaar  
naar school moet. In die wet staat ook dat het de taak van de ouders is ervoor te zorgen dat  
hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus nooit zomaar van school  
wegblijven.  
 
Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat u uw kind  
buiten de schoolvakanties om een dag van school wilt houden. Voor dit zogenoemde 'extra  
verlof' zijn regels opgesteld:  
 

Vrij voor religieuze feestdagen 
Als u uw kind voor het vieren van een religieuze feestdag thuis wilt houden, dan kunt u  
uiterlijk een week van te voren schriftelijk verlof aanvragen. 
 

Andere, gewichtige omstandigheden 
Er is sprake van gewichtige omstandigheden bij:  
• ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun partners. Bij ouders 
maximaal vier dagen verlof. Bij zussen, broers of grootouders maximaal twee dagen verlof, bij oom, 
tante, nicht, neef of overgrootouders maximaal één dag verlof.  
• huwelijk van familie, 12 ½-, 25-, 40- of 50-jarig huwelijksfeest en ambtsjubilea  
van familie. Binnen Groningen één dag verlof, buiten Groningen twee dagen  
verlof.  
• verhuizing van het gezin binnen de gemeente: een dag verlof.  
• verhuizing van het gezin naar een andere gemeente: maximaal twee dagen  
verlof.  
• Geboorte van een broertje of zusje: maximaal één dag verlof.  
Voor vakantiedoeleinden mag volgens de Leerplichtwet slechts in één geval buiten de  
officiële vakanties vrij worden gegeven. Dit is wanneer door de specifieke aard van het  
beroep van één van de ouders het gezin niet ten minste twee weken in een schoolvakantie  
met vakantie kan. In dat geval mag er eenmaal per jaar ten hoogste 10 dagen vrij worden  
gegeven door de directie van de school. Maar deze dagen mogen niet in de eerste twee  
lesweken van het schooljaar vallen.  
 
Er mag dus geen vrij gegeven worden voor:  
• goedkopere vakanties buiten het seizoen;  
• het ophalen van familie;  
• meereizen met anderen;  
• andere, soortgelijke redenen. 


