
 

Toelichting verlof  
Locatie Grijpskerk 

Verlof dient te worden aangevraagd door ouder(s)/verzorger(s) van een leerling waarvoor het 

verlof van toepassing is. Verlof is er in verschillende categorieën. In dit document vindt u een 

toelichting over de verschillende soorten verlof.  

Ziekteverlof 

U kunt uw zoon/dochter ziekmelden door telefonisch contact op te nemen met school 0594 

212543. In alle gevallen moet dit door de ouder/verzorger gedaan worden voor 09.00 uur.  

Bezoek arts/orthodontist 

Om zo min mogelijk lessen te missen, heeft het de voorkeur om deze afspraken buiten schooltijd 

te plannen. Indien dit niet mogelijk is, dan kan hiervoor verlof gegeven worden. 

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen dit doorgeven via verlofgrijpskerk@lauwerscollege.nl, via een 

briefje dat ingeleverd wordt bij de administratie/conciërge of telefonisch via 0594 212543.  De 

collega’s registreren de afwezigheid dan in Somtoday. 

Ziek naar huis 

Als een leerling op school ziek wordt, dan moet dit bij de leerjaarcoördinator of teamleider 

gemeld worden. Voordat een leerling ziek naar huis mag, moet er eerst contact zijn geweest met 

het thuisfront. Als dat gebeurd is, mag de leerling naar huis. Bij thuiskomst belt de 

ouder/verzorger om te laten weten dat de leerling goed is aangekomen. De ziekmelding wordt 

door ons in Somtoday geregistreerd. 

Lessen lichamelijke opvoeding 

Een leerling die niet mee kan doen aan de lessen LO, heeft hiervoor een briefje van de 

ouder(s)/verzorger(s) nodig om de docent te informeren over de reden van het niet kunnen 

deelnemen aan de lessen LO. Op basis hiervan kan er een inschatting gemaakt worden welke 

inzet in de lessen nog wel mogelijk is. Het is namelijk vrijwel altijd mogelijk om ondanks een 

blessure toch bij de les te helpen (bijvoorbeeld als scheidsrechter).  

Bijzondere omstandigheden 

Wanneer er een direct familielid of goede vriend overlijdt, dan kan er aanspraak gemaakt worden 

op bijzonder verlof. Dit verlof wordt altijd toegekend door de school. Formeel dient hier een 

verlofaanvraag voor worden ingevuld. Bij overlijden is er echter vaak sprake van direct verlof. Het 

is dan ook voldoende om bij overlijden van een dierbare de school telefonisch in te lichten over 

de reden van afwezigheid van uw zoon/dochter.  
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Bijzonder verlof 

Soms moet er voor bijzondere gelegenheden verlof worden aangevraagd. Buiten de 

schoolvakanties wordt er alleen verlof verleend vanwege: 

 

1. Specifieke aard van het beroep van (een van) de ouders; 

2. Gewichtige omstandigheden 

Bijzonder verlof wordt in alle gevallen schriftelijk aangevraagd middels een digitaal formulier. 

Deze is te vinden op de website van het Lauwers College en ook door hier te klikken.  

Nadat het formulier ontvangen is, krijgt u een schriftelijk reactie op uw aanvraag.  

Specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders 

Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiodes die de school 

vaststelt. Sommige ouders oefenen echter een beroep uit dat hen beperkt in de mogelijkheden 

om tijdens de reguliere schoolvakanties 2 aaneengesloten weken met hun kinderen op vakantie 

te gaan. 

In dit geval kunnen de ouders vakantieverlof aanvragen vanwege de specifieke aard van het 

beroep van één van de ouders. 

Uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ 

Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ dient voornamelijk te worden gedacht aan 

seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte 

kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te 

nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond d.m.v. 

accountantsverklaringen en inschrijving bij KvK) dat een vakantie, in alle schoolvakanties van 

minimaal 2 aaneengesloten weken, tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal 

leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet 

wordt behaald is onvoldoende. 

In de volgende gevallen wordt zeker geen verlof verleend: 

 In de eerste 2 schoolweken van het nieuwe schooljaar. 

 Goedkope tickets. 

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

 Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. 

 Problemen met personele bezetting binnen het bedrijf. 

Als er zonder toestemming van de directeur verlof wordt genomen ten behoeve van vakantie, 

dan is er sprake van luxe verzuim. De directeur is verplicht dit bij de leerplichtambtenaar te 

melden. Bij geconstateerd luxe verzuim wordt direct een proces-verbaal opgemaakt. 
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Gewichtige omstandigheden 

In bepaalde situaties zijn bijzondere vormen van verlof toegestaan voor maximaal 10 dagen per 

schooljaar. Het gaat hier om zogenaamde “andere gewichtige omstandigheden”. 

Uitleg ‘andere gewichtige omstandigheden’ 

In het algemeen geldt: 

 de gronden voor verlof betreffen situaties buiten de wil of invloedsfeer van de ouders of 

leerling; 

 het verlof wordt alleen gegeven als daarmee een onredelijke situatie wordt vermeden; 

 het verlof wordt altijd zo kort mogelijk gehouden. 

 

In de volgende gevallen wordt zeker geen verlof verleend 

 familiebezoek in het buitenland; 

 goedkope tickets in het laagseizoen; 

 omdat tickets al gekocht zijn of omdat - er geen tickets meer zijn in de - -  

 vakantieperiode; 

 vakantiespreiding; 

 verlof voor een kind, omdat andere  

 kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn; 

o eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte; 

o samen reizen; 

o kroonjaren; 

o sabbatical; 

o wereldreis/verre reis. 

  



  

 

 

 

Periode verlof 

Het totaal aantal dagen waarvoor de school verlof kan geven, mag niet meer dan 10 schooldagen 

per schooljaar zijn. Bij meer dan 10 dagen wordt het verzoek doorgezonden naar de 

leerplichtambtenaar. 

Reden voor verlof: Aantal schooldagen: 

Verhuizing Maximaal 1 schooldag 

Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, 

voor zover dit niet buiten de lesuren kan 

geschieden 

Maximaal 10 schooldagen 

Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of 

aanverwant t/m de 3e graad 

In Nederland maximaal 2 schooldagen 

als er ver gereisd moet worden, anders 

maximaal 1 dag. 

In het buitenland maximaal 5 

schooldagen 

Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder 

uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant t/m de 

3e graad 

Maximaal 10 schooldagen 

 

Bij overlijden van bloed- of aanverwant: In de 1e graad maximaal 5 

schooldagen; 

In de 2e graad maximaal 2 

schooldagen; 

In de 3e en de 4e graad maximaal 1 

schooldag; 

In het buitenland: 1e t/m 4e graad 

maximaal 5 schooldagen. 

 

Bij 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 

25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van 

ouder of grootouders 

Maximaal 1 schooldag 

Voor andere naar het oordeel van het hoofd van de 

school/instelling gewichtige omstandigheden 

Maximaal 10 schooldagen 

Gaat het om en langere periode dan 10 dagen, dan beslist de leerplichtambtenaar na overleg met 

de school. 

Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd betekent dit dat eventueel huiswerk, toetsen en/of 

gemiste lesstof zal moeten worden ingehaald. De leerling moet hiervoor zelf het initiatief nemen.  


