Verlof of geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim.
Kinderen, ouder dan 5 jaar, vallen onder de leerplichtwet.
Binnen de leerplichtwet zijn regels vastgesteld voor verlof. Verlof, dat is toegestaan, komt overeen
met de verlofregels zoals die in de meeste CAO’s ook zijn opgenomen. U kunt daarbij denken aan
huwelijk van familieleden, jubilea, begrafenissen en arts bezoek.
Ander verlof (weekendje weg, 67 jarige verjaardag van opa of oma, etc.) is op basis van de
leerplichtwet niet toegestaan.
Om ieder gezin hierbij speelruimte te bieden, wordt binnen de Jozefschool de volgende
werkwijze gehanteerd: voor ieder kind binnen de school wordt één keer buitengewoon verlof
per schooljaar toegestaan. Wij noemen dat geoorloofd verzuim.
Wij verzoeken u een goede afweging te maken of het aangevraagde verlof in het belang is van
uw kind / uw gezin. Het is daarbij goed om te weten, dat u bij buitengewoon verlof niet van
de leerkracht kunt verwachten, dat gemiste leerstof op een ander moment wordt ingehaald. Bij
afwezigheid uit overmacht (ziekte bv) doet leerkracht zoveel mogelijk om de gemiste leerstof
met uw kind in te halen.
Daarbuiten (ook bij extra vakanties) houdt de school zich strikt aan de verlofregeling, zoals deze geldt
in de leerplichtwet, en wordt het verlof niet (zonder meer) toegekend. Wij spreken in zo’n geval
van ongeoorloofd verzuim. De directeur is op basis van de leerplichtwet verplicht om
vermoedelijk ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze kan ouders
vragen het verzuim toe te lichten.
Te laat op school komen is ongeoorloofd verzuim.
BS st Jozef heeft ten aanzien van het te laat op school komen (na 8.30 uur en 13.00 uur) de
onderstaande stappen op aanraden van de leerplichtambtenaar beschreven:
 De leerkrachten zullen het verzuim registeren.
 Bij vaker dan 8 keer te laat op school volgt een gesprek met ouders, waarna het
VOORMEKAAR team ingeschakeld kan worden.
 Wordt hierna geen verbetering geconstateerd, dan zal ik de verzuimambtenaar inschakelen.
In dit geval zal Dhr. Dijkman contact opnemen met ouders.
Wilt u er derhalve als ouders op toezien, dat u de kinderen om 8.25 en om 12.55 de groepen binnen
laat gaan.
U vraagt verlof aan met het formulier op onze website. Op onze website vindt u bij schoolinfo een
link naar de leerplichtwet.

