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Uw kind gaat naar het Basisonderwijs  
In Nederland heeft ieder kind recht op onderwijs dat bij zijn of haar mogelijkheden of beperkingen 
past. Naast een leerrecht, bestaat er ook een leerplicht. Deze is vastgelegd in de Leerplichtwet. Om 
ervoor te zorgen dat deze Leerplichtwet ook wordt nageleefd, is het College van Burgemeester en 
Wethouders met het toezicht op de naleving belast. Zij hebben hiervoor één of meerdere 
leerplichtambtenaren aangesteld. 
 
Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij/zij 5 jaar is 
geworden. Vaak gaan kinderen vanaf hun vierde jaar al naar school. Uw kind is dan weliswaar niet 
leerplichtig, maar u wordt geacht dezelfde regels te volgen als die gelden voor leerplichtige 
leerlingen. 
 
Verantwoordelijkheid 
De Wet op het primair onderwijs geeft u de mogelijkheid zelf een school te kiezen. Er bestaan geen 
schoolgrenzen in de gemeente Aa en Hunze. Als ouder, moet u ervoor zorgen dat uw kind bij een 
school of instelling staat ingeschreven. U moet er ook voor zorgen dat uw kind de school volgens het 
lesrooster bezoekt. Vanaf het moment dat uw kind 12 jaar is, bent u niet meer alleen 
verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind. Uw kind is dat zelf ook. 
 
Ontheffing leerplicht 
Vaak gaan kinderen vanaf hun vierde jaar al naar school. Uw kind is dan weliswaar niet leerplichtig, 
maar u wordt wel geacht dezelfde regels te volgen als die gelden voor leerplichtige leerlingen. Wel is 
er een gedeeltelijke ontheffing van de leerplicht mogelijk. Als uw kind bijvoorbeeld 4 of 5 jaar is en 
de volledige schoolweek nog niet aankan, mag uw kind 5 uur per week thuisblijven; dit moet u wel 
melden aan de directeur van de school. Met toestemming van de directeur mag een kind van 4 of 5 
jaar zelfs ten hoogste 10 uur per week thuisblijven. 
 
Wanneer een kind om godsdienstige, principiële of andere redenen een les niet mag bijwonen, 
verlangen we hierover een schriftelijk bericht van u. Uw kind zal gedurende deze les worden 
opgevangen in een andere groep en zal vervangend werk krijgen. 
 
Ziek 
Uw kind hoeft niet naar school wanneer hij/zij ziek is. U moet dit dan wel altijd telefonisch melden 
aan de school. Bij twijfel of uw kind echt ziek is, kan na signaal van de directie, de 
school/leerplichtambtenaar een onderzoek instellen en een onafhankelijke arts inschakelen. 
 
Schoolverzuim 
Wanneer uw kind zonder toestemming afwezig is op school, dan moet de school dit melden aan de 
leerplichtambtenaar. Dit moet altijd gemeld worden wanneer uw kind 16 uur in 4 weken afwezig is. 
Te laat op school komen, is ook ongeoorloofd schoolverzuim. De leerplichtambtenaar zal een 
onderzoek starten naar de oorzaak van het verzuim en u uitnodigen voor een gesprek. De 
leerplichtambtenaar zal samen met u, uw kind, de school en eventuele hulpverlening een oplossing 
zoeken. 

Memo 
Leerplicht en Verlof 
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U overtreedt de wet wanneer uw kind wegblijft van school zonder goede reden of wanneer u niet 
meewerkt aan een oplossing om het schoolverzuim te beëindigen. De leerplichtambtenaar neemt 
dan maatregelen en zal, indien nodig, proces-verbaal opmaken, zodat u voor de rechter moet 
verschijnen.  
 
Vanaf 1 januari 2012 heeft de Inspectie van het Onderwijs de mogelijkheid een bestuurlijke boete op 
te leggen wanneer de directeur van de school of instelling de leerplichtwet overtreedt. Als een 
leerling niet op school verschijnt, moet de school actie ondernemen naar de leerling (en zijn ouders). 
De school moet het verzuim melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Doet een school 
dit niet of onvoldoende, dan meldt de leerplichtambtenaar dit bij de onderwijsinspectie. De 
leerplichtambtenaar spreekt de ouders en leerling aan op het (verzuim)gedrag en de 
onderwijsinspectie kan het hoofd van de school of instelling een bestuurlijke boete opleggen.  
 
Verlof 
Het kan voorkomen, dat u voor uw kind verlof wilt aanvragen. Er geldt een gemeentelijke regeling 
voor het aanvragen van verlof, waarbij drie categorieën worden gehanteerd: 
 
Categorie 1: 

 Ziekte van uw kind. U kunt dit telefonisch, zo mogelijk vóór schooltijd, doorgeven aan de 
school. 

 Bezoek aan huisarts of specialist, mits dat niet buiten schooltijd geregeld kan worden. U 
dient een verzoek in bij de directie van de school. U moet hiervoor een formulier invullen, 
dat bij de directie of conciërge verkrijgbaar is. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de 
schooldirectie. 

 
Categorie 2: 

 Bijwonen van huwelijk, bruiloft, jubileum, begrafenis/crematie of verplichtingen uit hoofde 
van godsdienst of levensbeschouwing voor een dag. U dient een verzoek in bij de directie van 
de school. U moet hiervoor een formulier invullen, dat bij de directie of conciërge 
verkrijgbaar is. De beslissingsbevoegdheid ligt uitsluitend bij de schooldirectie. 
 

Categorie 3:  

 Alle andere verzoeken om verlof. Dit betreft zeer bijzondere omstandigheden. In dergelijke 
gevallen is het nodig hierover in overleg te treden met de directie (tot 10 dagen verlof) of de 
leerplichtambtenaar van de gemeente (voor verlof langer dan 10 dagen). Bij het aanvragen 
van het verlof dient het te gaan om het enige verlof dat in een bepaald kalenderjaar wordt 
aangevraagd. Ook hiervoor vult u het formulier in; de aanvraag moet minimaal 8 weken van 
tevoren zijn ingediend. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de leerplichtambtenaar van de 
gemeente Aa en Hunze. De schooldirectie stuurt uw verzoek door. U krijgt bericht van de 
leerplichtambtenaar. 

 
GEEN VERLOF krijgt u voor: 

 vervroeging van vakanties; 

 verlenging van vakanties; 

 verlenging van een weekend; 

 een scouting- of sportkamp; 

 familiebezoek in het buitenland; 

 een extra vakantie. 
 

Regelmatig wordt er, ondanks bovenstaande regelgeving, door ouders verlof aangevraagd voor een 
vakantie vanwege het niet op vakantie kunnen tijdens de vastgestelde schoolvakanties, door het 
beroep van de ouder(s). Dit verlof voor vakantie wordt genoemd in artikel 11, onder f samen met 
artikel 13a van de Leerplichtwet: “De directeur kan ten hoogste tien schooldagen verlof verlenen 
voor de gezinsvakantie buiten de reguliere vakanties, als de jongere – vanwege de specifieke aard 
van het beroep van een van de ouders – slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan 
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gaan.” U moet kunnen aantonen dat u het grootste deel van uw inkomen verwerft in deze periode. 
Dit verlof betreft dus maximaal twee weken per schooljaar en mag geen betrekking hebben op de 
eerste lesweken van het schooljaar. Ouders die bijvoorbeeld werkzaam zijn in de agrarische sector, 
het toerisme en de horeca komen in aanmerking voor dit verlof. In dergelijke gevallen is het nodig 
hiervoor een formulier aan te vragen bij de directie en minimaal 8 weken van tevoren in te dienen. 
Een werkgeversverklaring moet hierbij overhandigd worden. Wanneer u verlof aanvraagt en dit 
wordt afgewezen, dan moet u zich hieraan houden. Doet u dit niet, dan riskeert u daarmee 
rechtsvervolging. 
 
Het naar school gaan mag niet in het gedrang komen bij leerlingen met speciale gaven op b.v. het 
gebied van sport, muziek, schilderen of andere creatieve vakken. Specifieke lessen, een cursus of een 
bijeenkomst moet gevolgd worden buiten de schooltijden. Het meenemen van onderwijskundigen 
naar dit soort activiteiten, zodat er bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding wordt gegeven, is geen 
alternatief. Organisatoren en ouders zullen ervoor moeten zorgen dat deze activiteiten buiten de 
reguliere schooltijden worden gepland.  
 
Toptalenten sport en cultuur 
Sport en cultuur nemen in onze maatschappij een belangrijke plaats in. Op hoog niveau presteren als 
toptalent op het gebied van sport en cultuur valt soms moeilijk te combineren met school. Hierdoor 
kan het nodig zijn dat een leerling een deel van de lestijd wordt vrijgesteld. Daar staat tegenover dat 
de school, in overleg met u en uw kind, een inhaalprogramma opstelt dat de leerling moet 
verwezenlijken. Wij voeren als school een actief toptalentenbeleid en gebruiken hiervoor de 
beleidsruimte die de wet ons biedt. Wij stellen de volgende voorwaarden aan dit beleid: 

 Aanvragen kunnen alleen worden gedaan voor uitzonderlijke talenten; kinderen die op het 
hoogste (inter)nationale niveau presteren en, in geval van topsport, benoemd zijn en bekend 
zijn bij het Olympisch Netwerk. Voor cultuurtalenten geldt dat een leerling op het hoogste 
niveau (concoursen bij muziek, filmopnames of toneelvoorstellingen bij acteren) moet 
presteren en dat het moet gaan om een niet commercieel optreden (denk aan commercials). 

 Ouders doen aan het begin van het schooljaar een schriftelijke aanvraag voor vrijstelling bij 
de school. In de vrijstelling worden de momenten en/of data van afwezigheid vermeld. 

 In de aanvraag wordt de noodzaak van deelname aan trainingen en wedstrijden/concoursen 
aangetoond. Het dient te gaan om nationale of internationale 
kampioenschappen/concoursen of trainingen daarvoor. 

 Bij de aanvraag moeten, in geval van topsport, kopieën van bewijsstukken van de 
toegekende status of de aanmelding bij het Olympisch Netwerk worden toegevoegd. 

 Bij cultuurtalenten, bijvoorbeeld bij deelname aan een professionele productie, zal in 
voorkomende gevallen contact worden opgenomen met de arbeidsinspectie om tot een 
gezamenlijk standpunt te komen. 

 In alle gevallen geldt dat de school een plan van aanpak opstelt waarin wordt beschreven 
hoe de leerling lesstof van de gemiste lessen gaat inhalen zonder achterstanden op te lopen. 
Uitgangspunt moet zijn dat de leerling noch op cognitief, noch op sociaal-emotioneel terrein 
achter gaat lopen. 

 
De school behoudt zich het recht voor om een vrijstelling in te trekken wanneer de schoolprestaties 
achteruitgaan of wanneer blijkt dat de leerling op sociaal-emotioneel gebied problemen krijgt. 
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Meer informatie 
Als u meer wilt weten over de leerplichtwet, dan kunt u contact opnemen met de 
leerplichtambtenaar van de gemeente Aa en Hunze via leerplicht@aaenhunze.nl of 0592-267741.  
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