Informatie over verlof voor ouders van het Lyceum-havo
Voor goed onderwijs is het van het grootste belang dat leerlingen zo min mogelijk lessen
verzuimen.
Verzuim is alleen geoorloofd in de volgende gevallen:
● Wegens ziekte
Ouders melden ziekte van hun kind op de eerste verzuimdag vóór 9.00 uur aan de
medewerkers van onze schooladministratie.
Als een leerling ziek wordt tijdens de lessen of om een andere reden de lessen niet
verder kan bijwonen, moet hij zich vóór vertrek afmelden in lokaal 511. Indien dit
lokaal gesloten is, kan dit bij één van de leerjaarcoördinatoren. Brugklasleerlingen
melden zich af bij de leerjaarcoördinator in kamer C109
●

Bezoek aan arts, tandarts of specialist
Bezoek aan huisarts, tandarts of specialist moet bij voorkeur in de vrije uren van de
leerling gepland worden. Mocht dit niet lukken, dan moet minimaal één dag van
tevoren het absentiebriefje in de daarvoor bestemde brievenbus bij lokaal 511
(Calslaan: bij de conciërge) worden ingeleverd.
Standaardbriefjes zijn verkrijgbaar bij lokaal 511 en bij de conciërge van de Calslaan.
Tevens kunt u een exemplaar downloaden via het ouderportaal.

●

Bij bijzondere omstandigheden
In geval van afwezigheid wegens bijzondere omstandigheden moet van tevoren een
schriftelijk verzoek ingediend worden bij de leerjaarcoördinator. Deze beoordeelt elke
aanvraag individueel, eventueel in overleg met de verantwoordelijke afdelingsleider.
Om tijd te creëren voor open overleg of een eventuele bezwaarprocedure, moet de
verlofaanvraag minimaal acht weken van tevoren binnen zijn. Deze hoofdregel geldt
niet voor verlof voor een religieuze feestdag of als de termijn van acht weken niet
redelijk en/of realistisch is door een bijzondere omstandigheid.
Leerlingen mogen in principe geen lessen verzuimen buiten de vastgestelde
vakantiedagen.
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk
is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan de school op
verzoek extra vakantie toestaan:
● Als ten minste één van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden
werkzaamheden, bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca.
● Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar gezamenlijk
met vakantie kan.
● Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.
Ook als het gaat om speciale familiegebeurtenissen moeten de ouders tijdig een
schriftelijk verzoek indienen bij de leerjaarcoördinator. Deze beslist in overleg met de
verantwoordelijke afdelingsleider over de geldigheid van de reden en zal bij twijfel
advies vragen aan de leerplichtambtenaar.

Na toestemming of afwijzing krijgen de ouders een officiële bevestiging. Voor
verdere informatie kunt u terecht op http://leerplichtwegwijzer.nl/veelgestelde-vragen/
Formulieren voor aanvraag van bijzonder (vakantie)verlof kunt u vinden in het
ouderportaal.
Wanneer leerlingen zonder toestemming afwezig zijn, is er sprake van ongeoorloofd
verzuim. Dit verzuim moeten we als school doorgeven aan de leerplichtambtenaar
van de betreffende gemeente.

