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Leerplicht en (vakantie)verlof
Ziek? Laat het ons op tijd weten.
Als een kind ziek is, en daardoor niet naar school
kan, krijgt het uiteraard verlof. Is uw kind ziek?
Meldt u dit dan op tijd. Twijfelt u of uw
zoon/dochter naar school kan? Overlegt u dan
met de leerkracht of directie van de school.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Regelmatig komt het voor dat ouders/verzorgers
verlof willen vragen voor hun kind. Uiteraard
moeten wij ons, bij het beoordelen van
verlofaanvragen, houden aan de leerplichtwet.
De leerplichtwet beschrijft wanneer een
schooldirecteur wel of geen verlof mag verlenen.
In deze nieuwsbrief-special leest u een aantal
belanrijke regels rond verzuim en verlof. De
afspraken zijn niet nieuw. Jaarlijks wordt u
erover geïnformeerd. Bijvoorbeeld in de
schoolgids/kalender. Maar met de
zomervakantie in zicht, brengen wij u over de
verlofregels nogmaals op de hoogte.
Via de links, genoemd in deze brief, vindt u
aanvullende (achtergrond)informatie van
Gemeente Heemskerk en de Rijksoverheid.
Met vriendelijke groet,
Benjamin Pel
Directeur De Ark
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Tandartsbezoek. Als het kan buiten schooltijd.
Voor tandartsbezoek, het bezoeken van een
dyslexiespecialist, kindertherapeut, etc. verlenen
wij verlof, als de afspraak niet buiten schooltijd
plaats kan vinden. Wij verzoeken u dan ook om
dergelijke afspraken zoveel mogelijk buiten
schooltijd te plannen. Tijdens bijzondere
activiteiten, zoals bijvoorbeeld een toetsweek,
verlenen we voor dergelijke bezoeken in principe
geen verlof.
Extra verlof door bijzondere omstandigheden.
In de leerplichtwet staan eenmalig gezins- of
familiesituaties, die buiten de wil of invloed van
ouders of kind liggen, omschreven als verlof in
geval van andere belangrijke omstandigheden. Een
verzoek om extra verlof wegens andere
bijzondere omstandigheden voor maximaal tien
schooldagen dient vooraf of binnen twee dagen
na het ontstaan van de verhindering bij de
directeur te worden ingediend.
Het gaat hier bijvoorbeeld om een huwelijk of
overlijden van bloed- of aanverwanten. U vraagt
het verlof aan door de verlofaanvraag schriftelijk
in te dienen (zie het formulier via
https://deark.link/verlof).
Indien mogelijk vragen wij u bewijsstukken bij uw
verlofaanvraag te voegen.
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Vakantieverlof
Verlof voor extra vakantie of voor
vakantieverlenging is vrijwel niet mogelijk.
Alleen wanneer het door de specifieke aard van
het beroep van één van de ouders niet mogelijk is
om tijdens één van de reguliere schoolvakanties
een gezinsvakantie van twee weken te hebben, is
verlof soms mogelijk. Dit gaat bijvoorbeeld om
seizoensarbeid en niet omdat zich
organisatorische problemen in een bedrijf van
een ouder voordoen.
Vergezeld van een werkgeversverklaring en/of
bijvoorbeeld bewijsstukken van uw accountant,
moet het formulier (zie https://deark.link/verlof),
minimaal 8 weken voor de aangevraagde periode,
bij de directeur ingediend worden. U krijgt
schriftelijk antwoord op de aanvraag.
Let op! Om problemen te voorkomen is het
belangrijk dat u eerst verlof aanvraagt en pas
dan een vakantie bespreekt!
Zie o.a. https://deark.link/vakantieverlofoverheid
Tot slot
De school is verplicht de leerplichtambtenaar
mededeling te doen van (een vermoeden van)
ongeoorloofd schoolverzuim. Dit is elk verzuim
dat valt buiten bovenstaande regeling. Tegen die
ouders die hun kind(eren) zonder toestemming
van school houden, kan proces-verbaal worden
opgemaakt door de leerplichtambtenaar.
Meer informatie over verlof en verzuim, zie:
https://deark.link/verlof (formulier en richtlijnen)
https://deark.link/leerplicht (boekje leerplicht)
Het is onze opdracht om het beste uit uw kind te
halen, daarom is het programma dat de leerlingen
volgen zorgvuldig opgebouwd. Hoe meer dagen uw
kind mist, hoe moeilijker het voor ons wordt om aan
onze opdracht te voldoen. We verzoeken u dan ook
met klem om, in het belang van uw kind, zo weinig
mogelijk gebruik te maken van de verlofregeling.
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Een dagje eerder op vakantie. Mag dat?
Deze vraag wordt af en toe gesteld.
Het antwoord is; nee. Uw kind krijgt geen verlof
om eerder op vakantie te gaan om bijvoorbeeld
de file voor te zijn, een goedkopere vlucht te
boeken, op tijd op het station te zijn, etc.
De vakanties en extra vrije dagen van het
schooljaar worden ruim van tevoren kenbaar
gemaakt via de nieuwsbrief en onze website.
Onze school geeft, in vergelijking met veel andere
scholen, een dag eerder zomervakantie. Op die
manier willen we ouders die snel op vakantie
willen tegemoetkomen.
Maar zo’n laatste dag,
dan doen jullie toch niets meer?
Op de laatste schooldag wordt er meestal geen
rekenen en taal meer gegeven. Toch is de laatste
schooldag voor de leerlingen een net zo
belangrijke dag. Het schooljaar wordt samen
afgesloten, en de vakantie wordt gezamenlijk
ingeluid. Het is onderdeel van het groepsproces.
Aanvragen voor de laatste schooldag (die niet
onder de verlofregeling vallen) worden dan ook
afgewezen.
Voorkom teleurstellingen
Bij elke verlofaanvraag is het belangrijk om eerst
de beslissing af te wachten voordat u uw
vakantie bespreekt.

