
Gewichtige omstandigheden, art. 11 leerplichtwet. 
Bij een verzoek om extra verlof tot en met 10 dagen is de schooldirecteur verantwoordelijk voor het 
toekennen of afwijzen. De directeur bepaalt of hier sprake is van gewichtige omstandigheden. 
Er is sprake van een gewichtige omstandigheid als het gaat om zaken die buiten de wil van 
ouders/kind 
liggen en/of een onevenredig groot nadeel tot gevolg heeft als het verlof niet wordt ingewilligd. 
De onderstaande opsomming bestaat uit voorbeelden die niet behoren tot gewichtige 
omstandigheden, 
zoals bedoeld in de leerplichtwet: 
- familiebezoek in het buitenland 
- Wereldreis/verre reis. 

- vakantiespreiding 
- omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode. 
-vakantie in een goedkope periode, of in verband met een speciale aanbieding 
- vakantie in verband met een gewonnen prijs of cadeau 
- vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden 
- samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan. 
uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakantie op vakantie te gaan 
- eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers-)drukte 
- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn 
- deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband. Uitzonderingen 
altijd in overleg met de leerplichtambtenaar 
- kroonjaren 
- oriëntatie op (r)emigratie 
- sabbaticals 
- onderwijskundige en sociaal emotionele ondersteuning/training op initiatief van de ouders 
zonder toestemming van de school 
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of leerplichtambtenaar 
wordt gezien als 
ongeoorloofd schoolverzuim. De directie is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. 
De 
leerplichtambtenaar beslist of er een proces-verbaal wordt opgemaakt. 
Wanneer u het niet eens bent met het besluit kunt u, ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht, 
binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden, hiertegen bezwaar indienen. Het 
bezwaarschrift dient 
gemotiveerd te zijn en te worden gericht aan de directeur van de school. 
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. 
Als u - met het oog op uw belangen - spoed noodzakelijk vindt, dan kunt u tegelijk met het 
indienen van een 
bezwaarschrift bij de gemeente, de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om het 
besluit te schorsen 
(het treffen van een zogenaamde voorlopige voorziening). 
Dit verzoek moet worden ingediend bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank 's-
Hertogenbosch, sector 
bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch. Voor het indienen van een 
verzoek om voorlopige 
voorziening zijn griffierechten verschuldigd. 
Indien u meer informatie wilt over de leerplicht kunt u bellen naar het Regionaal Bureau 
Leerplicht te Oss, telnr. 
0412-629070, of mailen naar: info@rblbno.nl . 


