Vrij voor vakantie onder schooltijd
Leerplichtwet
Met dit overzicht kan de schooldirecteur eenvoudig zelf bepalen of hij/zij vakantie onder schooltijd mag
toestaan of moet afwijzen. De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel
onmogelijk is.
Voorwaarden
Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra
vakantie toestaan:
1.

Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden.
Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca.
Waarbij geldt:
Dat de aanvrager eigenaar is van het bedrijf. Is men echter in loondienst dan mag de
aanvraag niet worden goedgekeurd omdat afspraken omtrent vakanties een zaak is tussen
werkgever en werknemer waarbij rekening gehouden dient te worden met de
schoolvakanties.
Aan te tonen met een uitdraai Kamer van Koophandel, waarop is te zien wie de eigenaar is en
wat voor soort bedrijf het betreft.
En er geen vervanging mogelijk is (bv. door mede-eigenaar of werknemer).
Aannemelijk moet worden gemaakt dat mede-eigenaren of werknemers niet voor vervanging
kunnen zorgen.
-

En dat redelijkerwijs te voorzien moet zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in
de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden.
Eventueel kan gevraagd worden naar documentatie, bijvoorbeeld de boekhouding, waaruit de
financiële situatie blijkt.
2.

Als het gezin in geen van de schoolvakanties, van tenminste 2 weken aaneengesloten, in één
schooljaar met vakantie kan.
Geen vakantie hebben genoten in het voorgaande schooljaar is geen reden om extra verlof te geven.

3.

Als het extra verlof niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.
Het is wettelijk niet toegestaan om extra vakantie in de eerste twee weken van het schooljaar toe te
staan.

Tot slot
In de volgende gevallen wordt er in ieder geval geen extra verlof gegeven:
familiebezoek/reünie in het buitenland;
goedkope tickets in het laagseizoen;
een vakantie cadeau gekregen of een vakantie gewonnen;
reeds gekochte tickets of geen tickets meer beschikbaar in de vakantieperiode;
vakantiespreiding;
verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan;
kroonjaren;
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sabbatical;
wereldreis/verre reis;
deelname binnen schooltijd aan uitjes/reisjes georganiseerd door bijvoorbeeld sport-, muziek- of
dansvereniging;
ontluikend talent: cursussen, toernooien, specifieke lessen ten behoeve van het talent.
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