
 
 
 
 
 
 
 

Leerlingen kunnen in principe alleen op vakantie binnen de periodes die daarvoor door de 
school zijn vastgesteld. Toch komt het regelmatig voor dat ouders verzoeken om extra vrije 
dagen voor hun kinderen. De onderwijsinspectie en de wetgeving staan ons dat echter niet 
toe. Slechts in een aantal uitzonderlijke gevallen wordt van die regel afgeweken: 
 

• Voor een aantal religieuze feestdagen (bijvoorbeeld het Suikerfeest) is het mogelijk 
om verlof voor één dag aan te vragen. 

• Als uit een werkgeversverklaring blijkt dat opname van vakantiedagen niet tijdens 
de schoolvakanties mogelijk is, kan verlof worden verleend. Hierbij dient de 
werkgeversverklaring, waarin de reden duidelijk staat vermeld, aan de school te 
worden overhandigd.  

• Heeft u een eigen bedrijf, bent u ondernemer of zzp’er dan geldt de volgende 
voorwaarde: het moet redelijkerwijs voorzien zijn en/of worden aangetoond dat 
een vakantie binnen de schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische 
risico’s zal leiden. Slechts het gegeven dat in de schoolvakantie een belangrijk deel 
van de omzet wordt gehaald is onvoldoende. Er wordt van ouders verwacht dat zij 
hun werkzaamheden zo plannen dat ze in de reguliere vakanties weg kunnen. 

• Een leerplichtige mag verlof krijgen voor het auto- of brommerexamen (dit wordt 
gezien als meedoen aan een wettelijke verplichting). Het examen wordt ingepland 
door een organisatie en valt vaak onder schooltijd. Met gebruikmaking van artikel 
11 onder g van de Leerplichtwet kan een leerling voor een examen dus verlof krijgen. 
Het verlof is echter alleen bedoeld voor de duur van het examen of herexamen, 
combinaties van rijlessen voorafgaand aan het examen zijn niet toegestaan. 

• Wanneer op medisch advies blijkt dat extra verlof noodzakelijk of gewenst is, dan 
kan dat worden verleend. Hiervoor moet een duidelijke verklaring van een medische 
of sociale instantie worden overhandigd. 

• In geval van een huwelijk, jubileum of een andere belangrijke gebeurtenis kan verlof 
voor één dag worden aangevraagd. 

• Deelname aan een sportwedstrijd op nationaal niveau. 
 

De leerlingen krijgen geen extra verlof: 

• tijdens de proefwerkweek. 

• voor rijlessen, dit wordt gezien als een vrijwillige keuze.  
 
 
 
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002628/2020-04-01


 
 
 
 
 
 
 

Het verlof moet minstens zes weken van tevoren schriftelijk worden aangevraagd.  
 
Werkwijze Alkmaar vmbo/havo/vwo 
Voor havo/vwo Alkmaar: het formulier vrijstelling van geregeld schoolbezoek kan worden 
afgehaald in lokaal C10. U kunt het formulier ook hier downloaden. 
Voor het vmbo Alkmaar: het formulier vrijstelling van geregeld schoolbezoek kan worden 
afgehaald in lokaal H27. U kunt het formulier ook hier downloaden. 
Het ingevulde formulier moet, al dan niet vergezeld van een noodzakelijke verklaring, 
worden ingeleverd in lokaal C10 (havo/vwo Alkmaar), lokaal H27 (vmb0 Alkmaar). 
 
Werkwijze Langedijk 
Voor vmbo/havo/vwo Langedijk: ouders/verzorgers/leerlingen kunnen het verlof 
telefonisch (0226-343645), per mail (etamis@ja.nl) of in de meldkamer B16 indienen. 
U ontvangt een formulier en een begeleidende brief. Daarin staat wat u moet doen. 
 

U ontvangt een schriftelijk bericht of het verlof al dan niet is toegekend.  
Wanneer het verlof niet wordt verleend en u besluit uw kind toch niet naar school te laten 
gaan, dan zijn wij wettelijk verplicht om de afwezigheid te melden bij de 
leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze is bevoegd om een proces-verbaal op te 
maken en een boete op te leggen. 
 

Site rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/leerplicht-en-
kwalificatieplicht 
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