CBS Op Dreef
Bruinisse

Bruinisse, juli 2015
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van CBS Op Dreef,
We krijgen regelmatig verlofaanvragen, verzoeken om verlof voor bezoek aan een arts,
vakantie buiten schoolvakanties, zwemles, etc.
Omdat veel afspraken al ver van te voren gepland worden, sturen we u deze brief vóór de
zomervakantie, zodat u bestaande afspraken op tijd kunt wijzigen.
Het ministerie van onderwijs heeft regels gesteld t.a.v. het verstrekken van extra verlof buiten
de reguliere schoolvakanties. Die regels zijn in het leven geroepen om de continuïteit van het
onderwijs aan de leerlingen te waarborgen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen die
een reden zijn voor de ouders om extra verlof aan te vragen bij de directeur van de school.
Deze dient die aanvragen te toetsen aan de daarvoor gestelde regels en al dan niet
toestemming verlenen. Mocht er geen toestemming verleend worden en de ouders houden
de kinderen toch thuis dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim en dient de directeur dit te
melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. De consequenties die daaruit
voortkomen zijn voor de verantwoording van de ouders. Sancties variëren van een
waarschuwing tot een boete die behoorlijk kan oplopen.
De legitieme redenen tot het verlenen van extra verlof zijn:
• Vanwege het beroep van een der ouders kan er in de reguliere vakanties geen
gemeenschappelijke gezinsvakantie plaatsvinden. De directeur is gemachtigd maximaal
10 schooldagen verlof te verlenen. Dit verlof mag niet plaatsvinden gedurende de eerste
2 weken van het nieuwe schooljaar. U dient een verklaring van de werkgever bij de
aanvraag te voegen; Er kan maximaal 1 maal per schooljaar dergelijk verlof worden
aangevraagd, ook wanneer dit niet het maximum aantal dagen is. (dus twee keer vijf
dagen kan niet);
• Vanwege familieomstandigheden. U kunt dan denken aan een huwelijk, een jubileum of
een begrafenis;
• Vanwege de verhuizing van het gezin;
• Tenslotte beschikt de directeur over de mogelijkheid om onder buitengewone
omstandigheden verlof te verstrekken. De directeur bepaalt te allen tijde of de aanvraag
gehonoreerd wordt.
Onder schooltijd naar de tandarts, logopediste, fysiotherapeut, kinderarts, eerder weg voor
zwemles, etc . Wanneer mag het wel en wanneer niet?
Wel onder schooltijd:
1. In het algemeen kan je stellen dat wanneer iets éénmalig is, en/of urgent, dan mag het
altijd onder schooltijd. Een vulling uit je kies, slotjes van je beugel die loszitten: dat mag
onder schooltijd.
2. Afspraken bij een medisch specialist in een ziekenhuis mogen ook onder schooltijd, mits
het niet vaker is dan 1 x per 2 weken.
3. Een tandartsbezoek om een gaatje te vullen mag onder schooltijd.
4. Voor een intakegesprek bij een dokter/hulpverlener.
5. Naar de huisarts voor iets dat zich op dat moment opdoet (koorts, pijn,…)
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Niet onder schooltijd:
6. Een halfjaarlijkse controle bij de tandarts: die kan ook op woensdagmiddag, na
schooltijd of in een vakantie. Bij sommige tandartsen zelfs ook op zaterdag of ‘s avonds!
7. Naar de logopediste, de fysiotherapeut, de orthodontist, etc. voor een regelmatig
terugkerende afspraak (één keer per twee weken of vaker)
8. Naar (huis)arts voor iets dat niet urgent is (bijv. wratjes weg laten halen)
Is de afspraak voor of na schooltijd, maar komt er nog reistijd bij? Kinderen mogen hooguit 5
minuten later komen en 5 minuten eerder weg.
9. Kinderen mogen niet eerder weg voor bijvoorbeeld zwemles.
Te laat komen:
Wanneer kinderen te laat komen, wordt dit gezien als schoolverzuim. Regelmatig
schoolverzuim moet doorgegeven worden aan de leerplichtambtenaar. De regels die het
Regionale Bureau Leerplicht hiervoor hanteert, staan in de bijlage.
Al het bovenstaande geldt voor leerplichtige kinderen, dus vanaf 5 jaar.
Tenslotte: ging uw kind afgelopen schooljaar regelmatig onder schooltijd naar de
logopediste, zwemles, fysiotherapeut, orthodontist, etc? Ook hiervoor gelden
bovengenoemde regels.

Met vriendelijke groet,

José de Jong
Directeur
CBS Op Dreef
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