Zo doen wij dat!
Verlof & leerplicht
Alle kinderen in Nederland hebben vanaf 5 jaar leerplicht. Dit houdt in dat ze op school verwacht
worden, tenzij er een geldige reden is om niet op school te komen. Afwezig zijn met een geldige reden
noemen we verlof.

Omdat we als school verplicht zijn om bij te houden wanneer kinderen, en met welke reden, afwezig
zijn. Vragen we u om de volgende afspraken aan te houden bij het nemen/aanvragen van verlof:

Ziekteverlof


Als uw zoon/dochter ziek is, vragen we u om dit telefonisch te melden vóór 08.30 uur op
0592-262158. We horen graag de reden van ziekmelding even persoonlijk. We willen u er op
wijzen dat u in geen geval verplicht bent om gevoelige, medische informatie te geven. Tot uw
kind beter is, hoeft u niet iedere dag opnieuw te bellen. Wij nemen zelf even contact met u op
als het verzuim langer dan drie dagen duurt.
Is uw zoon of dochter langer dan 1 week afwezig, dan zal in overleg met de Intern begeleider
gekeken worden of er een mogelijkheid is om thuis lesstof aan te bieden. Bij twijfel of uw kind
echt ziek is, kan de school/leerplichtambtenaar een onderzoek instellen en een onafhankelijke
arts inschakelen.

Kort & lang bijzonder verlof


Het kan zijn dat uw kind (voor) een (deel van een) schooldag niet op school kan zijn. U kunt
hierbij denken aan een bezoek aan de tandarts, huisarts, ziekenhuis of orthodontist. We willen u
vragen deze afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen, maar begrijpen ook dat dit
soms niet lukt. Ook voor bijzondere gebeurtenissen (huwelijk, jubileum, uitvaart etc.) kan in
sommige gevallen verlof verleend worden. Verlof wordt niet toegestaan voor bijvoorbeeld: een
lang weekend weg, een scouting- of sportkamp, familiebezoek in het buitenland, etc.



Uw zoon/dochter kan vrij krijgen voor (een deel) van de dag als u een verlofaanvraag via
Social Schools indient en deze wordt goedgekeurd door de directie van de school. Telefonisch
of mondeling melden bij de groepsleerkracht is dus niet voldoende. De directeur mag
verlofaanvragen tot 10 dagen goedkeuren, voor langer
verlof beslist de leerplichtambtenaar.

Op vakantie buiten de schoolvakanties
Vakantie buiten de schoolvakantie wordt bij hoge uitzondering toegestaan wanneer u werk heeft
waardoor u beslist niet weg kunt tijdens de schoolvakanties en wanneer u kunt aantonen dat u het
grootste deel van uw inkomen verwerft in deze periode. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
recreatiesector. Dit verlof wordt niet toegestaan in de eerste twee weken na de zomervakantie. Wilt u
aanspraak maken op deze regeling? Neem dan altijd even contact op met de directie van de school.
Op https://www.bonnerschool.nl/verlof/ vindt u uitgebreidere informatie over leerplicht en verlof.

