Leerplicht en verlof
Leerplicht
Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand na zijn vijfde verjaardag. Kinderen
van vier mogen naar school maar zijn nog niet leerplichtig. Als een kind vanaf zijn vierde
verjaardag naar school gaat dan gaan we ervan uit dat het kind ook regelmatig de school zal
bezoeken. Alleen dan zal het kind ook wennen aan regelmaat. Wel kan, als het kind nog
maar pas op school is, met de leerkracht worden afgesproken dat het kind kortere
schooldagen maakt. Een kind van vijf is leerplichtig en zal tijdens de schooluren op school
moeten zijn.
Het kan gebeuren dat een volledige schoolweek voor een vijfjarige nog wat vermoeiend is, er
kan dan gebruikt worden van een speciale regeling. Deze houdt in dat een vijfjarige kleuter
ten hoogste vijf uur per week thuis mag blijven, mits de ouders dat tijdig bespreken met de
schoolleiding.
Verlof en verzuim
Ziek
Uiteraard blijven zieke leerlingen thuis. Wilt u ziekmeldingen voor 08.20 uur doorgeven aan
het secretariaat, telefoon 033 4550488. Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft, willen wij
daar graag van op de hoogte worden gesteld om besmettingsgevaar voor anderen te
voorkomen. Overlegt u in dat geval met de huisarts wanneer uw kind weer naar school kan.
Afspraken voor behandeling
Als uw kind voor onderzoek of behandeling naar dokter, tandarts of specialist moet, maakt u
dan een afspraak ná schooltijd. Lukt dat niet dan verwachten we van u dat u ons vooraf op
de hoogte stelt van de afwezigheid van uw kind.
Verlof voor bijzondere omstandigheden
Voor bijna alle gevallen heeft u bij afwezigheid van uw kind toestemming nodig van de directeur
van de school. De directeur kan in geval van ‘gewichtige omstandigheden’ toestemming geven
tot maximaal tien dagen verlof voor bijzondere omstandigheden per schooljaar.
De aanvraag dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering bij de
schoolleiding te worden ingediend. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:
voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren mogelijk is;
verhuizing;
één dag bijwonen van huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad: één of
twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de
belanghebbende;
ernstige ziekte ouders of bloed- en aanverwanten t/m de derde graad: in overleg met de
directeur;
overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: ten hoogste vier dagen;
van bloed- of aanverwanten in de tweede graad: ten hoogste twee dagen;
van bloed- en aanverwanten in de derde of vierde graad: één dag;
bij 25, 40 en 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5, 25/40/50 en 60-jarig huwelijksjubileum van
ouders of grootouders: één dag;
voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen
vakantieverlof.
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Verlof van meer dan 10 schooldagen per schooljaar
Verlof wegens gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen dient minimaal
één maand van te voren, via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de
gemeente Amersfoort te worden aangevraagd. In de regel is dan een verklaring van een arts
of een maatschappelijk werk(st)er nodig waaruit blijkt dat verlof voor de leerlingen
noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de
gezinsleden.
(Vakantie)verlof aanvragen leerlingen
Wij gaan ervan uit dat u uitstapjes en vakanties zoveel mogelijk regelt in de schoolvakanties.
Dit geldt ook voor leerlingen die feitelijk nog niet leerplichtig zijn. Wij vinden het belangrijk dat
de leerlingen, als zij eenmaal op school zitten, het hele programma volgen. Juist ook de
dagen rond het weekend en vlak voor of na een vakantie.
Vakantie tijdens schooltijd kan alleen maar als het door de specifieke aard van het beroep
van één van de ouders (bijvoorbeeld horeca of agrarische sector) niet mogelijk is om binnen
één van de schoolvakanties in een schooljaar een gezinsvakantie te plannen. U kunt dan bij
de directeur een verzoek indienen voor vakantie buiten de schoolvakanties. U moet dan ook
een werkgeversverklaring overleggen waaruit blijkt dat u alleen buiten de officiële
schoolvakanties weg kunt.
Dit vakantieverlof mag:
slechts één keer per schooljaar worden verleend;
niet langer duren dan tien schooldagen;
niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Als een leerling zonder toestemming niet op school is, moet de school dit melden bij de
leerplichtambtenaar. Deze bewaakt dat alle leerplichtige leerlingen ook echt naar school
gaan en maakt een proces-verbaal op bij afwezigheid van de leerlingen. Daarover vindt een
gesprek met de desbetreffende ouders en de leerplichtambtenaar plaats. Een proces verbaal
wordt door de rechter verder afgehandeld.
Melding ongeoorloofd verzuim
Afhankelijk van de reden waarom een leerling zonder toestemming niet op school is, kan dit
worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. Dit wordt gedaan door middel van een melding
via een landelijk verzuimregister.
In onderstaande gevallen zijn wij verplicht een melding te doen:
Relatief verzuim: de leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een
periode van 4 weken.
Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is, moet opnieuw een verzuimmelding worden
gemaakt.
Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.
Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op
vakantie gegaan.
Voor meer informatie over de leerplicht kunt u kijken op de website van de gemeente.
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