Leerplichtwet en verlof
Vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het eind van het
schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt, of 12 volledige schooljaren heeft gevolgd,
zijn kinderen leerplichtig.
Een schooljaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus.
De leerplichtwet garandeert dat uw kinderen recht hebben op onderwijs.
Het recht van kinderen op onderwijs brengt voor de ouders/verzorgers echter ook de
plicht om ervoor te zorgen dat hun kinderen daadwerkelijk naar school gaan en aanwezig
zijn.
Dit houdt ook in dat bij afwezigheid van kinderen door ziekte en omstandigheden de
ouders zich aan bepaalde regels moeten houden.
Onder 6.5 vindt u alle regels en voorwaarden omtrent extra verlof voor de kinderen.
Alle schooldirecties zijn gebonden aan deze regels en verplicht om vermoedelijk
ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.
Zowel ouders/verzorgers als schooldirecties zijn strafbaar als ze de regels van de
leerplichtwet overtreden.
De leerplichtambtenaren van de gemeente Soest houden toezicht op de naleving hiervan.
Indien u meent in aanmerking te komen voor verlof dient u het daarvoor bedoelde
formulier in te vullen en vervolgens in te leveren.
Het formulier kunt u vinden op de website onder ‘Informatie voor ouders’. De
verantwoordelijkheid ligt zoals altijd bij de ouder zelf.
Indien u niets hoort, binnen de gestelde termijn na uw ingediende aanvraag, is het verlof
toegekend.
Bij afwijzing ontvangt u daarvan schriftelijk bericht.
Alle absenties en ook het te laat komen, registreren wij in onze leerlingvolgsysteem.
Per 1 april 2017 wordt de absentieadministratie automatisch uitgewisseld met BRON
(Ministerie van Onderwijs) en van daaruit ook met de leerplichtambtenaar van de
gemeente.
Ondanks herhaald verzoek constateren wij dat er met regelmaat kinderen te laat in de
klas zijn. Dit is storend en bovendien erg vervelend voor uw zoon/dochter, omdat de
lessen dan al zijn begonnen. Ook deze gemiste onderwijstijd wordt geregistreerd als
absentie. Bij overschrijding van de marge moet de school hiervan melding maken.
Meer informatie over het verlof kunt u vinden in hoofdstuk 6 van de schoolgids.

