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Ieder kind naar school
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dat vinden we in ons land zo belangrijk, dat dit
recht een plicht is geworden. Als ouder/verzorger moet u uw kind op een school
inschrijven en ervoor zorgen dat hij naar school gaat. Gemiste lessen kunnen
gemiste kansen zijn.

De Leerplichtwet:
- Uw kind moet iedere schooldag naar
school.
- Dit geldt vanaf het 5e jaar tot het eind
van het schooljaar waarin uw kind 16
jaar is geworden.
- Na het schooljaar waarin uw kind
16 jaar is geworden, geldt de
kwaliﬁcatieplicht. Dit houdt in dat uw
kind naar school moet blijven gaan tot
zijn 18e verjaardag, tenzij het voor die
tijd een startkwaliﬁcatie heeft behaald:
minimaal een havo-diploma of
mbo-diploma op niveau 2.
Ouders verantwoordelijk
Als ouder of verzorger bent u er verantwoordelijk voor dat uw kind naar school
gaat. Ook te laat komen is spijbelen!

hiervoor de reden is. De leerplichtambtenaar roept u dan op voor een gesprek.
Een kind ouder dan 12 jaar kan ook zelf
verantwoordelijk worden gesteld. Samen
met school en eventuele hulpverleners,
zoals de schoolmaatschappelijk werker,
wordt gezocht naar oplossingen.
Proces-verbaal
Is er geen wettige reden voor het verzuim, dan kan de leerplichtambtenaar
een proces-verbaal opmaken. Dat kan
tegen u als ouder/verzorger én tegen de
leerling (vanaf 12 jaar). Bij een procesverbaal tegen een jongere, onderzoekt
bovendien de Raad voor de Kinderbescherming of er nog meer problemen
in het gezin spelen.

Rechter legt straf op
Scholen moeten verzuim melden
Nadat de leerplichtambtenaar een
proces-verbaal heeft opgemaakt, worden
Scholen moeten melden wanneer een
kind tijdens vier opeenvolgende lesweken u en/of uw kind opgeroepen door de
kantonrechter. Hij bepaalt welke straf
meer dan 16 uur verzuimt.
wordt opgelegd. Dat kan bijvoorbeeld
een (voorwaardelijke) geldboete zijn
Leerplichtambtenaar
van maximaal € 3.800,-, een (voorwaarAls uw kind tijdens een periode van vier
weken meer dan 16 uur heeft gespijbeld, delijke) werkstraf of een Jeugddan zoekt de leerplichtambtenaar uit wat reclasseringsmaatregel.

Extra vrij aanvragen
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk
dat vakantie onder schooltijd vrijwel
onmogelijk is. Alleen bij bijzondere
omstandigheden kan uw kind extra vrij
krijgen.
Extra verlof kunt u aanvragen in de
volgende gevallen:
• voor bepaalde religieuze feestdagen
(maximaal 2 per jaar);
• als u als ouder/verzorger onmogelijk
vrij kunt krijgen in geen enkele
schoolvakantie;
• voor bijzondere gelegenheden, zoals
een huwelijk of een begrafenis of bij
andere gewichtige omstandigheden.
De eerste twee lesweken van een
schooljaar zijn zo belangrijk, dat in de
Leerplichtwet staat dat kinderen in deze
weken in principe nooit extra vakantieverlof mogen krijgen.

Op tijd aanvragen
Om tijd te creëren voor open overleg of
een eventuele bezwaarprocedure, moet
uw verlofaanvraag minimaal 8 weken
van tevoren bij de schooldirecteur binnen
zijn. Deze hoofdregel geldt niet voor
verlof voor een religieuze feestdag of
als de termijn van 8 weken niet redelijk
en/of realistisch is door een bijzondere
omstandigheid.
Wie besluit over extra vrij?
De schooldirecteur is bevoegd een
besluit te nemen over één extra
verlofaanvraag voor maximaal 10
lesdagen per schooljaar. Hij moet zich
hierbij uiteraard aan de Leerplichtwet
houden. Een kind heeft dus niet zonder
meer recht op deze extra verlofdagen.
Bij een verlofaanvraag voor meer dan 10
dagen, neemt de leerplichtambtenaar
het besluit. Hij doet dit altijd in overleg
met de schooldirecteur.

Vragen?
Heeft u vragen over leerplicht? De
leerplichtambtenaren van de gemeente
Capelle aan den IJssel beantwoorden ze
graag.

Volledige wettekst
De volledige wettekst kunt u nalezen
op http://lexius.nl/leerplichtwet-1969
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