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Leerplicht
In de leerplichtwet staat dat een kind de school moet bezoeken als er onderwijs
wordt gegeven. Leerlingen mogen nooit zonder wegblijven van school.
Verlofaanvragen voor méér dan 10 dagen moeten aangevraagd worden bij de
leerplichtambtenaar van de gemeente Overbetuwe of uw woongemeente. Het is
belangrijk dat uw kind vanaf het moment dat hij/zij op school komt het
onderwijs zoveel mogelijk in een ononderbroken proces doorloopt. Verzoeken
om buitengewoon verlof worden dan ook in dat kader beoordeeld. In een aantal
gevallen is er een uitzondering mogelijk. De uitzonderingen en de daarbij
Behorende regels zijn als volgt:
• Vakantieverlof;
• Religieuze verplichtingen;
• Verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden;
• Verlof voor ten hoogste tien dagen is de bevoegdheid van de directeur,
aanvragen voor meer dan tien dagen worden doorgestuurd naar de
leerplichtambtenaar;
• Afwijzing van extra verlof en de bezwaarprocedure;
• Bij ongeoorloofd verzuim d.w.z. Verlof zonder toestemming is de directeur van de
school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Vrij voor een religieuze feestdag
Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit
godsdienst of levensovertuiging. Per verplichting geeft de school in principe één dag
vrij, in verreweg de meeste situaties is dit voldoende. Als de leerling gebruik wil
maken van deze vorm van extra verlof, moeten zijn ouders – of de leerling zelf als hij
niet meer bij zijn ouders woont – dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk
melden bij de directeur van de school. Voor deze religieuze feestdagen verleent de
school na correcte melding in ieder
Geval verlof: Een leerling krijgt geen verlof voor carnaval, omdat dit, ondanks de
religieuze oorsprong, geen religieus feest is. Carnaval duurt van vrijdag- tot
dinsdagavond en binnen deze periode zijn er voldoende mogelijkheden om na
schooltijd iets voor schoolkinderen te organiseren.

Religieuze feestdagen
Wanneer een leerling plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of
Levensovertuiging, heeft hij recht op verlof. Per verplichting geeft de school in
principe één dag vrij. In verreweg de meeste situaties is dit voldoende om aan
religieuze verplichtingen te kunnen voldoen. Als de leerling gebruik wil maken van
deze vorm van extra verlof, moeten zijn ouders - of de leerling zelf als hij niet meer bij
zijn ouders woont - dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk melden bij de
directeur van de school.
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Voor de volgende religieuze feestdagen verleent de school na correcte melding in
ieder geval verlof:
JOODSE FEESTDAGEN

-

Joods nieuwjaar Rosj Hasjanah
Grote Verzoendag Yom Kippoer
Loofhuttenfeest Soekot
Vreugde der Wet Simchat Thora
Feest van het Licht Chanoeka
Lotenfeest Poerim
Joods paasfeest Pesach
Feest van Gods openbaring Sjavout

CHRISTELIJKE FEESTDAGEN

-

Aswoensdag
Biddag voor gewas en arbeid
Dankdag voor gewas en arbeid

ISLAMITISCHE FEESTDAGEN

-

Offerfeest Ied-al-Adha
Islamitisch nieuwjaar Al Hijra
De tiende dag Asjoera
Geboortedag van de profeet Mohammed Milad an-nabil
Hemelreis van de profeet Mohammed Lailat al-Mi'raj
Nacht van de lotbezegeling Lailat al-Bara'at
Suikerfeest Ied-al-Fitr

HINDOEÏSTISCHE FEESTDAGEN

-

Lentefeest Holi Phagua
Lichtjesfeest Divali

Data
Verreweg de meeste religieuze feestdagen worden jaarlijks op een andere dag
gevierd. Voor de juiste datum kunt u het internet raadplegen.

Jehova’s getuigen
Tijdens feestdagen die door kinderen om persoonlijke redenen (zoals bij Jehova’s
getuigen) niet meegevierd kunnen worden, zorgt het team van basisschool voor een
passend aanbod voor ‘onderwijs op een andere locatie dan school’. Dit betekent in
de meeste gevallen dat de leerling schoolwerk meekrijgt om thuis te kunnen maken.
Voor de Jehova’s Getuigen die geen verjaardagen en Christelijke feestdagen vieren
gelden de volgende regels:
• Het Sinterklaasfeest vieren de kinderen niet mee. Bij voorbereidende werkjes e.d.
hoeven zij niet mee te doen en mogen zij in overleg met de leerkracht andere
opdrachten maken. Voor de dag zelf moeten de ouders verlof aanvragen.
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Bij de kerstviering hebben de kinderen overdag wel school, maar hoeven zij niet
mee te doen aan de viering en het kerstdiner (’s avonds). Ook bij de
voorbereidende werkjes zullen zij in overleg met de leerkracht andere opdrachten
maken.
Bij de viering van de verjaardag van de leerkracht hoeven zij niet mee te doen.
Op school zullen zij intern worden opvangen.
Bij de viering van een jarig klasgenootje zijn de kinderen bij de viering aanwezig,
ze hoeven niet mee te vieren.
Als er een Paasviering wordt gevierd hoeven de kinderen niet mee te doen. Zij
moeten echter wel die dag naar school. Intern zullen ze worden opgevangen.
Ook bij voorbereidende werkjes zullen zij in overleg met de leerkracht andere
opdrachten kunnen doen.
Bij activiteiten onder schooltijd waar ouders of kind bezwaar tegen maken op
grond van hun geloof zoeken de ouders vooraf contact en zoeken we samen een
oplossing. Het is in deze gevallen niet de bedoeling dat de leerling wordt thuis
gehouden.
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