Leerplicht en verlofaanvragen
Kinderen van 5 t/m 17 jaar zijn volgens de Leerplichtwet leerplichtig, d.w.z. dat zij deel
moeten nemen aan het door de school verzorgde onderwijs. Verzuim is alleen toegestaan bij
ziekte of artsbezoek. Extra verlof is slechts mogelijk in een beperkt aantal bijzondere
gevallen. Deze worden hieronder genoemd.
Gewichtige omstandigheden in de privesfeer:
• verhuizing van het gezin;
• het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (3de
graad: ooms, tantes);
• ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad (4e graad: kinderen
van oom of tante);
• overlijden en begrafenis van bloed- of aanverwanten.
Extra vakantie i.v.m. de specifieke aard van het beroep van één van de ouders
Indien een kind gedurende geen enkele schoolvakantie in een schooljaar twee weken
gezinsvakantie kan genieten, kan bijzonder verlof voor vakantie worden aangevraagd bij de
rector. Dit mag ten hoogste eenmaal per jaar gedurende tien dagen worden verleend. Het
moet dan gaan om de enige gezinsvakantie in dat jaar.
Bijzonder verlof ten behoeve van vakantie kan niet worden verleend:
• voor verlof in de eerste twee weken van het schooljaar;
• voor familiebezoek in het buitenland;
• in verband met organisatorische problemen bij de werkgever;
• om verkeersdrukte te vermijden;
• om gebruik te kunnen maken van goedkopere vluchten;
• vanwege gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
Religieuze feestdagen
Er kan verlof worden verleend voor het vervullen van religieuze plichten. Dit verlof betreft ten
hoogste één dag per religieuze feestdag. Extra verlof om religieuze feesten in het thuisland te
vieren kan niet worden verstrekt.
Procedure voor het aanvragen van verlof
Behoudens in geval van onvoorziene omstandigheden zoals het overlijden van een
bloedverwant, dient verlof minimaal vier weken van te voren schriftelijk bij de rector te
worden aangevraagd. Gebruikt u daarvoor het formulier aanvraag bijzonder verlof (zie op
de website onder het kopje school/ouders/downloads).
De aanvraag moet worden ingediend bij de rector.
Wil de aanvrager bij afwijzing bezwaar kunnen maken, dan dient de aanvraag
minimaal acht weken van te voren te zijn ingediend. Een bezwaar tegen een genomen
beslissing wordt gericht aan de rector van de school en dient de argumenten te bevatten
waarom de ouders het niet eens zijn met het genomen besluit. Dit bezwaar wordt behandeld
conform de klachtenprocedure van de OSZG, de stichting waarvan het Gymnasium Felisenum
deel uitmaakt.
Indien ouders/verzorgers van de school geen toestemming voor extra verlof hebben en de
leerling toch van school houden, zal de school dit melden bij de leerplichtambtenaar van de
woongemeente. Deze zal de ouders/verzorgers oproepen en mogelijk overgaan tot het
opmaken van proces verbaal. Hieraan kunnen sancties, zoals een geldboete, verbonden zijn.

