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Inleiding 
 

Dit document is bedoeld als handreiking voor ouders die een aanvraag willen doen voor vrijstelling tot 
geregeld schoolbezoek (ook wel: extra verlof) op Radarschool Helchersee.  
Op Schouwen-Duiveland is er door alle betrokkenen een aanvraagprocedure vastgesteld (LEA d.d. 8-7-
20). Door het gebruik van een eilandelijk eenduidige procedure voorkomen we dat de wet- en 
regelgeving rondom de leerplicht door individuele personen anders wordt geïnterpreteerd. Het helpt 
u tevens als ouders/verzorgers om te bepalen of u van een mogelijke vrijstelling tot geregeld 
schoolbezoek gebruik kunt maken. 
Radarschool Helchersee in Scharendijke doet sinds 1-augustus 2020 mee met het experiment  
flexibilisering onderwijstijd. In drie fases wordt de komende 5 jaar toegewerkt naar een 50-weken 
school met flexibele onderwijstijd. Schooljaar 2021-2022 start fase 1. In het kader van dit experiment 
is de verlofprocedure voor Radarschool Helchersee aangepast.  

 

Een toelichting vooraf 
 

Wettelijk kader 
De Leerplichtwet en RMC-wetgeving vormen het kader waarbinnen een school de vrijstelling tot 
geregeld schoolbezoek uitvoert. In de Leerplichtwet 1969 is vastgelegd dat jongeren tussen de 5 en 18 
jaar verplicht zijn om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben. Voor alle 
leerplichtige leerlingen gelden de regels van de Leerplichtwet 1969. In deze wet zijn de rechten en 
plichten van leerlingen, ouders en scholen vastgelegd, zoals: 

 
   Ieder kind heeft recht op onderwijs. 

Kinderen zijn volledig leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand na de vijfde 
verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de jongere zestien jaar wordt. 

 
   Op grond van de Leerplichtwet moet iedere leerplichtige leerling bij een school staan 

ingeschreven. De ouders/verzorgers zijn hiervoor verantwoordelijk. Tevens zijn de 
ouders/verzorgers verplicht te zorgen dat hun kind de school geregeld bezoekt (LPW art. 
2). Het schoolbezoek vindt geregeld plaats, zolang geen les of praktijktijd wordt 
verzuimd (LPW art.4). Ouders/verzorgers moeten de school in kennis stellen van de 
afwezigheid van hun kind(eren) en de reden daarvoor (LPW art. 11, 12 en 13). 

 
   Scholen zijn wettelijk verantwoordelijk voor het administreren en doorgeven van de in- 

en uitschrijvingen van leerlingen, het registreren van hun (geoorloofde en 
ongeoorloofde) aan- en afwezigheid en voor het melden van wettelijk schoolverzuim bij 
de leerplichtambtenaar. Daarnaast heeft de directeur van de school -volgens de 
Leerplichtwet- de bevoegdheid tot het toekennen of afwijzen van verlof. De afhandeling 
van alle verlofaanvragen moet door de directeur zorgvuldig worden geadministreerd. 

 
   Het toezicht op naleving van de leerplichtwet is opgedragen aan het college van B&W. 

Zij wijzen daartoe één of meerdere leerplichtambtenaren aan. Die 
verantwoordelijkheid ligt bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken Oosterschelderegio. 

 
Sinds 1 januari 2012 ligt het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet door scholen bij de Inspectie 
van het Onderwijs. De Inspectie heeft de wettelijke taak om toezicht te houden op de volgende 
onderwerpen: 

   Handelt de directeur conform artikel 13a (vakantieverlof wegens de specifieke aard van het 
beroep van een der ouders), tweede lid, of artikel 14, derde lid, eerste volzin (vrijstelling 
geregeld schoolbezoek bij andere gewichtige omstandigheden) tot en met 10 schooldagen, 
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   Voldoet de directeur aan een der verplichtingen, opgelegd in de artikelen 18, 21 en 21a 
(tijdig in – en afschrijvingen doorgeven en het tijdig melden van ongeoorloofd 
schoolverzuim), 

   Verstrekt de directeur bij de uitvoering van deze wet juiste of volledige inlichtingen. 
 

Experiment flexibele schooltijden basisonderwijs Radarschool Helchersee 
 
Vanaf 1 augustus 2020 doen 20 basisscholen (waaronder dus Radarschool Helchersee) een experiment met het 
flexibel invullen en organiseren van de onderwijstijd. Deze scholen mogen flexibeler omgaan met de lesuren. 
De scholen mogen tijdens het experiment afwijken van de normale vakanties en de schoolweek van 5 
dagen.  Ook mogen andere professionals onder voorwaarden maximaal 100 uur per jaar les geven.  Zoals een 
vakspecialist in muziek of programmeren. 
Met het experiment onderzoekt het Rijk of een flexibele onderwijstijd de kwaliteit van het basisonderwijs kan 
verbeteren. Het Rijk volgt het experiment en maakt de resultaten bekend na 5 jaar. 
Het Experiment Ruimte in Onderwijstijd volgt het experiment flexibele onderwijstijden op, dat van 2011 tot 
2018 liep.  
Het Experiment Ruimte in Onderwijs is onderdeel van het programma Ruimte voor Regie.  
 

 
 Rollen en verantwoordelijkheden  
 

De schooldirecteur  

De - door de Leerplichtwet- opgedragen verantwoordelijkheid van een schooldirecteur is om de wet- 
en regelgeving rondom de leerplicht na te leven en daarmee het recht op onderwijs voor ieder kind 
zoveel mogelijk te waarborgen. 

 
De rol van ouders 
U als ouders/verzorgers bent er verantwoordelijk voor dat uw kind de school regelmatig bezoekt en 
dat u de school informeert als uw kind afwezig is.  
In enkele situaties kunnen ouders vrijgesteld worden van de plicht tot geregeld schoolbezoek van hun 
kind (LPW art. 11). Het betreft de volgende situaties: 

o als de school of de instelling gesloten of het onderwijs geschorst is; 
o als het bezoeken van de school of de instelling door uitzonderlijke omstandigheden verboden is; 
o als de leerling bij wijze van tuchtmaatregel tijdelijk de toegang tot de school of instelling is ontzegd; 
o ziekte leerling / op medische gronden; 
o wegens vervulling van plichten van de leerling die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging: 
o wegens andere gewichtige omstandigheden; 

o volgens de regels opname verlof voor maximaal 10 dagen in het jaar (zie protocol Flexibele vakantie – 
Ruimte in Onderwijstijd.) 

 

Extra vakantieverlof wegens aard beroep  

De regeling van het extra vakantieverlof aanvragen wegens de specifieke aard van het beroep van één van de 
ouders/verzorgers geldt niet voor Radarschool Helchersee. Daarvoor is het protocol flexibele Vakantie – 
Ruimte in Onderwijstijd voor in de plaats gekomen. 

 
 

about:blank
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Specifieke regeling verlof Radarschool Helchersee:  

Protocol Flexibele vakantie   (schooljaar 2021-2022)  

 
 

Met ingang van schooljaar 2021-2022 start de Helcherseeschool met twee flexibele vakantieweken. 
Dat betekent voor elke leerling de gelegenheid om 50 uur vakantieverlof per jaar flexibel op te 
nemen. Het gaat daarbij om in totaal maximaal 10 dagen van 5 uur les. Dit geeft de ouders de 
mogelijkheid om buiten de reguliere landelijk vastgestelde basisschoolvakanties maximaal twee 
weken verlof op te nemen. De gemiste lesuren moeten worden gecompenseerd. Dat kan in de 
tweede week van de meivakantie en/of in de laatste week van de zomervakantie, 
 
Samengevat betekent dit dat ouders in 2021-2022 (fase 1 van Experiment Ruimte in Onderwijstijd) 
kunnen kiezen uit:  
 

één blok van vijf tot max tien dagen 
of 
vijf losse dagen gedurende het schooljaar 

 
Het team van Radarschool Helchersee garandeert binnen het onderwijs dat de leerlingen een 
ononderbroken leerlijn kunnen volgen, ook met onderbrekingen van de flexibele vakantie. Dit is 
mogelijk door het vormgeven van Kindgericht Onderwijs. Om dit nieuwe concept in goede banen te 
leiden en alle leerlingen gelijke kansen te bieden, zijn de volgende spelregels van kracht.  
 
 

Werkwijze opname flexibel verlof:  
 
1. Ouders geven de vakanties digitaal door. Inschrijving zal plaatsvinden in de maand juni. De vorm 

en moment van inschrijving wordt actief gecommuniceerd via Parro.  
2. In drie periodes per jaar kan geen flexibel verlof worden opgenomen, vanwege met name 

pedagogische redenen ( groepsvorming, vieringen samen beleven). Dat zijn: de eerste twee 
weken van het nieuwe schooljaar, de laatste twee weken voor de Kerstvakantie en de laatste 
twee weken voor de zomervakantie. 

3. De geplande verlofdagen en compensatiedagen worden ook door de school doorgegeven aan 
Kibeo. 

4. Alle leerlingen die gebruik maken van de flexibele vakantie ontvangen minimaal 2 weken 
voorafgaand aan de compensatie vakantiedagen dat ze naar school komen een brief met daarin 
de namen van de leerkrachten die dan werken. Ouders mogen bij het inschrijven hun voorkeur 
doorgeven voor de compensatieweek in de meivakantie of zomervakantie. We kunnen niet 
garanderen dat dit zo ingepland wordt. 

5. Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig. Hierdoor vallen zij buiten alle vakantieregelingen en 
kunnen op een willekeurig moment in het jaar vakantie opnemen. Zij compenseren deze weken 
niet door in een reguliere vakantie naar school te komen.  

6. Kinderen die gedurende het schooljaar instromen(zij-instroom) kunnen geen aanspraak meer 
maken op flexibele vakanties gedurende dat eerste schooljaar.  
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Afspraken bij het opnemen van flexibel verlof: 
 

1 Inschrijven voor flexibel verlof wordt gedaan in de maand juni. 
2 Aanvragen kunnen alleen gedurende de 4 weken dat de aanmelding open staat worden gedaan. 

Wat te laat, of op een verkeerde manier, wordt doorgeven wordt niet in behandeling genomen 
3 Voor de 5 losse dagen geldt: in juni aangeven dat u voor deze optie kiest. De data dient u uiterlijk 

4 weken voordat u ze opneemt door te geven. 
4 Verlofweken / verlofdagen moeten worden opgenomen in het lopende schooljaar en kunnen niet 

worden opgespaard. 
5 Iemand die geen keus maakt van flexibele vakanties, maakt automatisch gebruik van het reguliere 

vakantie aanbod. 
6 Flexibel vakantieverlof kan niet worden opgenomen in de eerst twee weken van het schooljaar of 

in de twee weken voor de Kerst- en zomervakantie.  
7 Eenmaal doorgegeven vakanties kunnen na de sluitingsdatum niet meer gewijzigd worden. In 

zeer buitengewone omstandigheden kunt u een gesprek aanvragen bij de directeur. 
8 Er kunnen buiten de flexibele vakanties geen andere vakanties of vrije dagen worden 

aangevraagd. De enige verlofgrond naast de flexibele vakanties is de aanvraag voor verlof voor 
bijzondere omstandigheden (zie verloffolder). 

9 Voor ouders die co-ouderschap hebben geldt: er mogen 2x 5 dagen worden aangevraagd.  
 

 
 

Toelichting aanvraag verlof wegens gewichtige omstandigheden  
 

Verlof wegens gewichtige omstandigheden 
 

Naast de speciale regeling waarbij u tot maximaal 10 dagen verlof kunt plannen in het schooljaar, 
kunt u nog verlof aanvragen wegens gewichtige omstandigheden. Daar gaat deze paragraaf over.  
 
Uw kind mag nooit zonder geldige reden van school wegblijven. Soms lijkt het logisch om verlof te 
vragen om een bepaalde reden. Dat is echter volgens de wet niet altijd zo. Redenen waar u b.v. 
geen verlof wegens gewichtige omstandigheden voor kunt aanvragen zijn: 

 kroonjaren; 

 sabbatical of wereldreis/verre reis van ouders; 

 oriëntatie emigratie of terugkeer naar land van herkomst; 

 deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband;* 
 televisieopnames en/of fotoshoots. 

 
*Bijzondere talenten 
Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Als zij iets met hun 
talenten doen, kan het voorkomen dat zij hiervoor lessen moeten verzuimen. De leerplichtwet biedt 
hiervoor geen vrijstellingsmogelijkheid. Het is wel mogelijk hierover afspraken te maken met de 
schooldirecteur; deze kan bij hoge uitzondering vrijstelling verlenen van bepaalde onderwijs- 
activiteiten. Dit betreft dan structurele afspraken die jaarlijks aan het begin van een schooljaar worden 
gemaakt. Incidentele verzoeken om te mogen verzuimen voor bijzondere talenten vallen buiten deze 
regeling. 
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In sommige gevallen kan een leerplichtig kind één of meerdere dagen extra verlof krijgen. 
Er is dan sprake van zogenoemde ‘gewichtige omstandigheden’.   

 
Op grond van artikel 11, onderdeel g, en artikel 14 van de Leerplichtwet zijn in bepaalde situaties 
bijzondere vormen van extra verlof toegestaan voor maximaal tien dagen per schooljaar. Het gaat hier 
om zogenaamde ‘andere gewichtige omstandigheden’. Dit zijn omstandigheden die niet eerder in de 
limitatieve opsomming van artikel 11 van de Leerplichtwet zijn genoemd en die veelal buiten de wil of 
invloedsfeer van de ouders of leerling zijn gelegen. Het gaat om de volgende omstandigheden: 

 voor verhuizing: maximaal 1 schooldag; 
Bewijsstuk: adreswijziging 

 voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen voor zover dit niet buiten de lesuren kan 
geschieden: maximaal 10 dagen; 

Bewijsstuk: nader te bepalen 
 voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: 

in Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 
dag; in het buitenland maximaal 5 schooldagen. 

Bewijsstuk: trouwkaart; 
 bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot 

en met de 3e graad: maximaal 10 dagen. 
Bewijsstuk: doktersverklaring; 

 bij overlijden van bloed- of aanverwant: 

o in de 1e graad maximaal 5 schooldagen; 
o in de 2e graad maximaal 2 schooldagen; 
o in de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag; 
o in het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen. 

Bewijsstuk: rouwkaart; 

 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van 
ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag; 
Bewijsstuk: uitnodiging viering jubileum 

 voor andere naar het oordeel van de directeur van de school gewichtige omstandigheden: 
maximaal 10 dagen. 
Bewijsstuk: nader te bepalen 

 

Let op: 

 verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden; 
 elke aanvraag dient, voor zover redelijkerwijze mogelijk, te worden vergezeld van 

bewijsstukken; 

 verlof vanwege ‘gewichtige omstandigheden’ kan ook worden toegekend in de eerste twee 
weken na de zomervakantie; hier moet echter terughoudend mee worden omgegaan. 
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Tenslotte  
 

Wie beslist over het verlof? 
Voor verlof tot vrijstelling van geregeld schoolbezoek wegens gewichtige omstandigheden- beslist de 
directeur van de school.  

 

Bezwaar en/of klachten 
Indien u een negatieve beslissing ontvangt en u kunt zich niet met deze beslissing verenigen, kunt u 
hier op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de schooldirecteur. 

 
RBL Oosterschelderegio 
De gemeente Schouwen-Duiveland is belast met het toezicht op de naleving van de Leerplicht- en de 
RMC-wet. De zeven gemeenten van de Oosterschelderegio (te weten Borsele, Goes, Kapelle, Noord- 
Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen) hebben hiervoor het Regionaal Bureau voor 
Leerplicht (RBL)/RMC Oosterschelderegio opgericht. Het RBL helpt jongeren, ouders en scholen bij het 
oplossen van problemen die een succesvolle schoolcarrière in de weg staan. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar lereninzeeland.nl. 

 

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken is gevestigd in het stadskantoor te Goes, M.A. de Ruijterlaan 2, 
4461 GE Goes. Telefoon (0113) 249 780. De contactpersoon voor Schouwen-Duiveland is Sytske de 
Looze. Website lereninzeeland.nl 
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