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Een nieuw schooljaar….
….met de bekende activiteitenkalender die u heel handig ergens kan ophangen. 
Zo ziet u in één oogopslag alle activiteiten die we in dit nieuwe schooljaar op de 
Josephschool gaan ondernemen. Dit schooljaar zal dat wel in aangepaste vorm 
zijn vanwege de coronamaatregelen die we op school hanteren. Op de achterzijde 
van elke maand vindt u extra informatie over de school. Graag willen wij u ook 
verwijzen naar de website: www.dejosephschool.nl. Hierop vindt u onder andere de 
schoolgids waarin nog meer informatie over onze school te lezen is.

In de ochtend wordt er vooral gewerkt aan de kernvakken: rekenen, taal, lezen en 
studievaardigheden. In de middag geven we thematisch les door gebruikt te maken 
van de lessen uit “Da Vinci”. De zaakvakken worden op deze manier geïntegreerd. 
Vanuit de verwondering van de kinderen leren zij de wereld om zich heen beter 
kennen. We vinden het fijn om u als ouder ook bij dit onderwijs te betrekken. In dit 
schooljaar zijn er per groep verschillende momenten gepland waarop u kunt zien 
wat uw kind geleerd heeft. De groepsleerkrachten zullen u hierover gedurende het 
jaar verder informeren.

Vieringen en verbondenheid zijn belangrijke thema’s op de Josephschool. We 
doen ons uiterste best om hier ook dit jaar aandacht aan te besteden. Helaas 
zijn we genoodzaakt de bekende activiteiten als: de aulaochtenden, Kerst- en 
Paasvieringen, kinderboekenweek, sportdag, de Josephdag, etc anders te 
organiseren dan dat u van ons gewend bent. Wij zullen u in onze nieuwsbrief op de 
hoogte houden van ontwikkelingen, mochten de maatregelen veranderen. Ook dit 
jaar willen we er weer een leerzaam en waardevol jaar van maken!

De Josephschool
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SEPTEMBER

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

36

37

38

39

40

WEEK
Startgesprekken t/m

11 september groep 1 t/m 8
1 2 3 4

Opening schooljaar

5 6

7
Studiedag groep 

1 t/m 8

8 9 10 11 12 13

14 15
Informatiemiddag en

avond groep 8

16 17 18 19 20

21 22 23
Start kinderpost-

zegelactie groep 7

24 25 26 27

28 29 30
Start kinderboeken-

week

NIO groep 8
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Schooltijden

Groepen Ma/ din/ do Woensdag Vrijdag
1/ 2  8.30 - 12.00 8.30 - 12.15 8.30 - 12.00
3/ 4 12.45 - 14.45 
 
 Ma/ din/ do Woensdag Vrijdag
5/ 6 8.30 - 12.00
 12.45 - 14.45 8.30 - 12.15 8.30 - 12.00
 12.45 - 14.45
7/8  8.30 - 12.30
 13.15 - 14.45 8.30 - 12.15 8.30 - 12.30
 13.15 - 14.45

Op woensdagmiddag zijn alle groepen vrij. 
Op vrijdagmiddag hebben de groepen 1 t/m 4 vrij.

Speelkwartier voor de groep 3 t/m 8:
10.00 – 10.15 uur  groep 3 en 4
10.15 – 10.30 uur  groep 5 en 6
10.30 – 10.45 uur  groep 7 en 8

Ziek melden
In geval van ziekte of artsenbezoek van uw kind verzoeken we u dit altijd voor school-
tijd aan ons door te geven via een Parro-bericht aan de groepsleerkracht.  U kunt een 
ziekmelding ook telefonisch bij onze administratie doorgeven 023- 5255589. Wan-
neer een leerling niet is afgemeld, bellen wij na 9.00 uur naar het huisadres om te 
informeren wat er aan de hand is. Kinderen die onder schooltijd ziek worden mogen 
niet zelfstandig naar huis. Wij verwachten dat ze opgehaald worden. Het is voor ons 
belangrijk dat we u kunnen bereiken in geval van nood. Momenteel hanteren we ook 
coronamaatregelen. Deze zijn te vinden op de website van de school.

De Josephschool
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OKTOBER

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

40

41

42

43

44

WEEK

1
Thijsse’s hof groep 6

2 3 4

5 6
Kamp groep 8

7
Kamp groep 8

8
Kamp groep 8

9
Kamp groep 8

Afsluiting kinder-

boekenweek 

10 11

12
Herfstvakantie

13
Herfstvakantie

14
Herfstvakantie

15
Herfstvakantie

16
Herfstvakantie

17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28
Studiedag 

groep 1 t/m 8 vrij

29 30 31
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Opvang en pauzes

Naschoolse en tussenschoolse opvang
De Josephschool werkt al geruime tijd samen met Les Petits voor de tussen- 
en naschoolse opvang. Alle kinderen kunnen zo de gehele dag op onze school 
opgevangen worden.
In alle groepen eten de kinderen met de leerkracht in de klas. De medewerkers 
van Les Petits houden toezicht op het buitenspel, terwijl de leerkrachten van de 
groepen hun lunchpauze houden. De meeste kinderen blijven over, echter u kunt 
ervoor kiezen thuis te lunchen. Geeft u dit dan door aan de leerkracht van uw kind. 
De groepen 1 t/m 6 hebben van 12.00 uur – 12.45 uur lunchpauze, de groepen 7 
en 8 van 12.30 uur- 13.15 uur.

Pauzehapje
We vinden het belangrijk dat kinderen al van jongs af aan bewust omgaan met 
gezonde voeding. In de pauze stimuleren we dan ook om fruit, groente of een 
boterham mee te nemen gecombineerd met water of dun aangemaakte limonade. 
Wilt u ook niet te veel meegeven? Naast het pauzehapje vinden we het ook 
belangrijk dat er nog tijd overblijft om lekker buiten te kunnen spelen.

De Josephschool
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NOVEMBER

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

44

45

46

47

48

WEEK

1

2 3 4 5
Bezoek gemeentehuis

groep 5

6
Installatie leerlingen-

raad

7 8

9 10 11
Groep 1 en 2  

St. Maartenviering De Rijp 

Groep 8 

Online veiligheid ( HALT)

12 13
School versieren 

Sinterklaas vanaf 13.00 uur

14 15

16
Oudergesprekken 

17
Oudergesprekken 

18
Oudergesprekken 

19
Oudergesprekken 

20
Oudergesprekken 

21
Oudergesprekken 

22

23
Oudergesprekken 

30

24
Oudergesprekken 

25
Oudergesprekken 

26
Oudergesprekken 

27
Oudergesprekken 

28 29
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Leerproces

De Josephschool

Procesgericht volgen van leerlingen
Op de Josephschool vinden we het 
belangrijk dat we de leerlingen volgen 
bij het uitvoeren van hun taken. 
Daarbij richten we ons vooral op 
de verschillende componenten van 
het leerproces, dus niet alleen op 
het uitvoeren van de leeractiviteiten 
maar ook aan het evalueren van het 
leerresultaat, diagnosticeren van het 
leerproces, plannen, zichzelf doelen 
stellen en motiveren, het mobiliseren 
van eigen kennis en vaardigheden 
door de leerlingen. Kenmerkend voor 
het procesgerichte is dat de docent 
het leerproces centraal stelt en 
leerlingen stap voor stap laat oefenen 
met zelfstandig werken en leren. Door 
het voeren van kindgesprekken, het 
geven van feedback en het stellen 
van individuele doelen volgen wij 
het kind in zijn/ haar ontwikkeling. 
Momenteel maken wij deze ontwikkeling 
op schoolniveau door. De komende 
jaren zal dit in ons onderwijs steeds 
zichtbaarder worden in de school en in 
de communicatie naar de ouders.
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DECEMBER

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

49

50

51

52

53

WEEK

1 2 3 4 5
Sinterklaasfeest

6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16
Bureau HALT groep 8

17 18
Kerstviering in de kerk, alle

 kinderen vrij om 12.00 u

Kerstvakantie

19
Kerstvakantie

20
Kerstvakantie

21
Kerstvakantie

22
Kerstvakantie

23
Kerstvakantie

24
Kerstvakantie

25
Kerstvakantie

1e kerstdag

26
Kerstvakantie

2e kerstdag

27
Kerstvakantie

28
Kerstvakantie

29
Kerstvakantie

30
Kerstvakantie

31
Kerstvakantie 

Oudejaarsdag
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Toetsweken

Twee keer per jaar, in januari en in 
juni, kijken we hoe de kinderen zich 
op cognitief gebied ontwikkelen ten 
opzichte van leeftijdsgenoten. We 
gebruiken hiervoor de toetsen van 
het CITO leerlingvolgsysteem (LOVS). 
Zo kunnen we de kinderen voor een 
langere periode volgen. In de groepen 
1 en 2 observeren we de kinderen met 
behulp van de ‘Leerlijnen jonge kind’. 
In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we de 
leestoetsen AVI ( lezen van teksten) en 
DMT ( lezen van losse woorden) en de 
toetsen: begrijpend lezen, spelling en 
rekenen & wiskunde.
De vorderingen en ontwikkeling worden 
besproken met de ouders. Vanaf groep 
5 worden de kinderen betrokken bij 
hun eigen leerproces door middel 
van driegesprekken. Tijdens deze 
gesprekken vertellen zij aan hun ouders 
en de leerkracht welke ontwikkeling(en) 
ze in de periode daarvoor hebben 
doorgemaakt. De doelen worden 
besproken en de wijze waarop ze 
het doel behaald hebben. Hiervoor 
gebruiken we een kindformulier en in 
de toekomst een portfolio. Daarnaast 
is er altijd ruimte om ook de cognitieve 
ontwikkeling met de leerkracht te 
bespreken. 

Toetsprocedure groep 8
Om te komen tot een gefundeerd 
advies bij de verwijzing naar het 
voortgezet onderwijs, nemen we in 
groep 8 twee toetsen af: de NIO 
(een intelligentietoets) en de CITO 
Eindtoets. Daarnaast baseren we 
ons advies op het LOVS van de 
voorgaande jaren en observeren we de 
kinderen in de groep. Hierbij letten 
we vooral op: werkhouding, motivatie, 
taakgerichtheid, verantwoordelijkheid 
dragen voor taken, spullen en huiswerk. 
Bij de totstandkoming van het advies 
zijn altijd de groepsleerkrachten, de 
intern begeleider en de directeur 
betrokken.
De afname van de NIO vindt in 
het najaar plaats. De voorlopig 
adviesgesprekken plannen we eind 
november. Met dit advies kunt 
u als ouder samen met uw kind 
gericht open dagen van middelbare 
scholen bezoeken. In februari volgt 
het definitieve schooladvies. Dit 
basisschooladvies is bindend. In april 
vindt de centrale eindtoets plaats. De 
afname data zijn: 20 en 21 april 2021. 
Alleen wanneer de uitkomst van de 
eindtoets significant hoger uitvalt dan 
verwacht, kan het basisschooladvies 
heroverwogen worden.

De Josephschool
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JANUARI

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

53

1

2

3

4

WEEK

1
Kerstvakantie

Nieuwjaarsdag

2
Kerstvakantie

3
Kerstvakantie

4
Nieuwjaarswelkom ouders

vanaf 8.20 uur

5 6 7
Start Middelbare weken 

groep 8

8
Letterfeest groep 3

9 10

11 12 13 14 15 16 17

18
Schaatsen voor het 

goede doel 

Afname LOVS- toetsen

19
Afname LOVS- toetsen

20
Afname LOVS- toetsen

21
Afname LOVS- toetsen

Thijsse’s hof groep 6 

22
Afname LOVS- toetsen

23 24

25
Afname LOVS- toetsen

26
Afname LOVS- toetsen

27
Afname LOVS- toetsen

28
Afname LOVS- toetsen

29
Afname LOVS- toetsen

30
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De Josephschool, een plek waar kinderen 
tot bloei kunnen komen.

De Josephschool

De Josephschool is een katholieke school. Ons 
onderwijs is gebaseerd op christelijke waarden die 
te herkennen zijn in de Nederlandse samenleving. 
Wij hebben een brede levensbeschouwelijke visie 
die wij uitdragen door onze leerlingen op een 
uitnodigende wijze kennis te laten maken met andere 
levensovertuigingen.

Vanuit verwondering…
Vanuit de verwondering waarmee kinderen de wereld 
om zich heen aanschouwen, geven wij inhoud aan 
ons onderwijs. Deze onderzoekende en nieuwsgierige 
houding vormt de basis van de totale ontwikkeling. 
Onze leerkrachten werken daarom vanuit rijke en 
interessante thema’s, met veel ruimte voor kunst- 
en cultuuronderwijs, waarbinnen de kinderen hun 
talenten en vaardigheden kunnen ontdekken. 

Respectvol en met elkaar…
We helpen de leerlingen te ervaren wat hen uniek 
maakt, waarin ze zich onderscheiden. Tegelijkertijd 
wordt er op onze school veel samengewerkt. Zo 
kunnen onze leerlingen overeenkomsten en verschillen 
met anderen ontdekken en proberen ze elkaar van 
passende feedback te voorzien. Jong en oud leren op 
een respectvolle manier van en met elkaar, wat zorgt 
voor waardering en erkenning. 

Groeien en bloeien op de Josephschool…
Op de Josephschool geloven we erin dat kinderen 
zich sterker ontwikkelen wanneer ze de regie over 
hun eigen leerproces hebben. Dit gaat beter als 
zij gemotiveerd en betrokken zijn en als zij zelf de 
zin van het leren zien. Hierbij gaan wij uit van de 
‘groeimindset’. De leerkrachten hebben hierin een 
begeleidende rol. Door thematisch te werken bieden 
we de leerlingen de ruimte om op een creatieve 
manier de wereld om zich heen te verkennen, zelf 
initiatieven te nemen en betekenis te geven aan de 
activiteiten. Bij de jongste leerlingen staat het spel 
centraal. Bij de oudere leerlingen ligt de nadruk op 
onderzoek en leervaardigheden. 

‘Leren is een sociaal 
proces. Leren is groei. 
Leren is niet een 
voorbereiding op het leven, 
maar het leven zelf.’ 
John Dewey (1859-1952)



2020-2021

FEBRUARI

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

5

6

7

8

WEEK

1 2 3 4 5 6 7

8
Oudergesprekken 

facultatief

9
Oudergesprekken 

facultatief

10
Oudergesprekken 

facultatief

11
Oudergesprekken 

facultatief

12
Oudergesprekken 

facultatief

13
Oudergesprekken 

facultatief

14

15
Oudergesprekken 

facultatief

16
Oudergesprekken 

facultatief

17
Oudergesprekken 

facultatief

18
Oudergesprekken 

facultatief

19
Voorjaarsvakantie

Studiedag

20
Voorjaarsvakantie

21
Voorjaarsvakantie

22
Voorjaarsvakantie

23
Voorjaarsvakantie

24
Voorjaarsvakantie

25
Voorjaarsvakantie

26
Voorjaarsvakantie

RAPPORTEN MEE???

27
Voorjaarsvakantie

28
Voorjaarsvakantie
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Sociale omgang

De Josephschool

Op de Josephschool besteden we veel aandacht aan 
de manier waarop we met elkaar omgaan. Zorg en 
respect staan hoog in het vaandel. Oudere leerlingen 
hebben een voorbeeldfunctie voor jongere kinderen. 
En in bepaalde situaties helpen ze de jongere 
kinderen daadwerkelijk. Tijdens de jaarlijkse sportdag 
is dat o.a. zichtbaar voor iedereen: in ieder team 
zitten kinderen uit alle groepen. Tevens maken we 
de leerlingen bewust van de maatschappij om hen 
heen. In het project ‘Bloemenstroom’ werken de 
leerlingen van groep 7 nauw samen met de bewoners 
van ‘De Rijp’. Tijdens de lessen van Da Vinci maken 
de leerlingen intensief kennis met de multiculturele 
samenleving waarin we leven. Bewustwording van de 
positie van andere kinderen in de wereld is voor ons 
een belangrijk item.

Sociaal veiligheidsplan, Pestprotocol en 
veiligheidscoördinator
De Josephschool heeft een sociaal veiligheidsplan 
en een pestprotocol. Hierin staat hoe wij omgaan 
met veiligheid in en om de school. Het pestprotocol 
wordt besproken met de kinderen. Ieder jaar meten 
we de veiligheidsbeleving van de leerlingen door de 
afname van een vragenlijst (ZIEN). Deze wordt intern 
geëvalueerd.

   

Naast de afspraken uit het pestprotocol hanteren 
we de volgende 6 basisregels die mede bijdragen 
aan een fijn en veilig klimaat waarin elk kind zich 
optimaal kan ontwikkelen:

1) Samen spelen, samen delen.
2)  Bedenk het goed voordat je iets zegt of doet.
3)  Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
4)  De school is een wandelgebied, buiten hoeft dat 

lekker niet.
5)  Wij zullen goed voor onze spullen zorgen, dan 

kunnen we ze weer gebruiken morgen.
6)  Zegt er iemand “Stop”, dan houdt het voor jou 

even op.

Op de Josephschool:
• spelen we samen 
• is alles bespreekbaar  
• luisteren we naar elkaar 
• mag iedereen zichzelf zijn
• helpen we elkaar
•  zorgen we met elkaar voor 

een fijne sfeer
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MAART

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

9

10

11

12

13

WEEK

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17
Josephdag

18
groep 6 Thijsse ‘s hof

19 20 21

22 23 24
Grote rekendag

25 26
Kerkviering Palm Pasen

27 28

29 30 31
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Het team

Groep Leerkracht Werkdag
Groep 1/ 2 A Marlies Timmers Ma en din
 Laurentine van den Brink Wo, don en vrij
Groep 1/ 2 B Nienke de Greeuw Ma, di en wo
 Petra de Vré Don en vrij
Groep 1/ 2 C Tineke de Lange Ma, di en wo
 Maaike Koelemij Do en vrij
Groep 3 Sandra Sinjewel Ma, din, don en vrij
 Natalie Markerink Wo
Groep 4 Rianne Nieuwenhuizen Ma, di en wo
 Krista de Haas Don en vrij
Groep 5 Maaike Dorjee Ma, di, wo 
 Natalie Markerink Do en vrij
Groep 6 Pauline Bolleman Ma, di, wo, do en vrij
Groep 7 Toon Panis Ma, di, wo, don en vrij
Groep 8 Marleen Liefaard Ma, di en wo
 Katja Willemse Don en vrij
Overige taken  
Directeur José Termond Ma, di, don en vrij
Intern begeleider Annemiek Merckx Ma, di en don
Adminstratie Ellen vd Klok Ma, di, wo en vrij tot 14.00u
Maatklas Kirsten Huijboom Din en vrij
Onderwijsassistent Gayle Powell Ma, di en wo
 Eileen Nijendorff Ma,di, don en vrij
Gymdocent Roderick Hoes Ma en don
Conciërge Arend Schraal Ma, di, wo, don en vrij

De Josephschool
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APRIL

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

13

14

15

16

17

WEEK

1
Paasontbijt

2
Goede vrijdag kinderen vrij

3 4
Eerste Paasdag 

5
Tweede Paasdag 

6
Studiedag kinderen vrij 

7 8 9
Paasontbijt/ viering

10 11

12 13 14 15
Sportdag

16 17 18

19 20
CITO Eindtoets

21
CITO Eindtoets

22
Praktisch verkeersexamen

groep 7

23 24 25

26
Meivakantie

27
Meivakantie

Koningsdag

28
Meivakantie

29
Meivakantie

30
Meivakantie
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Ouderbijdrage

De Josephschool

Jaarlijks wordt door het schoolbestuur 
een ouderbijdrage vastgesteld voor 
activiteiten die noodzakelijk worden 
geacht voor de school en de vorming 
van de leerlingen, maar die niet of 
slechts zeer ten dele door het rijk 
worden vergoed. Hiertoe behoren 
bijv. gelden voor bezoek aan musea 
en theater, ondersteuning kosten 
atelier, de Josephdag, expressie- en 
aula- ochtenden, informatieavonden, 
sinterklaas- en kerstvieringen, 
sportdagen, schoolreisjes en BBQ 
avondvierdaagse.

De rijksvergoedingen voor het 
basisonderwijs zijn niet voldoende om 
alle schoolactiviteiten kostendekkend 
te organiseren. Ouderbijdragen die 
uitgaan boven de vermelde bedragen 
zijn dan ook bijzonder welkom. Ouders 
met suggesties voor sponsoren, giften 
of legaten ten behoeve van de school, 
kunnen contact opnemen met de 
penningmeester van het bestuur, 
Diederik Kolfschoten. De ouderbijdrage 
heeft een vrijwillig karakter, 

evenals bedragen voor schoolreis of 
schoolkamp. 

De bijdrage voor komend schooljaar 
(afgerond) bedraagt:
• voor 1 kind   € 116,-
• voor 2 kinderen € 213,-
• voor 3 kinderen    € 304,-
• voor 4 of meer kinderen  € 384,-

Wanneer een kind vóór 1 januari op 
school komt, wordt het gehele bedrag 
in rekening gebracht. Komt een kind na 
deze datum, dan gaat dit pro rata parte.

In de loop van het schooljaar ontvangen 
alle ouders een brief met het verwerken 
tot betaling van de ouderbijdrage. Het 
bankrekeningnummer van de school 
is: NL05RABO038.80.69.805 t.a.v. 
Stichting Kopad.
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MEI

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

17

18

19

20

21

WEEK

1
Meivakantie

2
Meivakantie

3
Meivakantie

4
Meivakantie

5
Meivakantie

Bevrijdingsdag

6
Meivakantie

7
Meivakantie

8
Meivakantie

9
Meivakantie

10 11 12 13
Alle groepen vrij

Hemelvaartsdag

14
Alle groepen vrij

15 16

17 18 19 20 21 22 23
Eerste Pinksterdag

24
Tweede Pinksterdag

31

25 26 27 28 29 30
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Vakantierooster 
2020- 2021

Soort vakantie Vakantieperiode
Herfstvakantie 10 t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 20 t/m 28 februari 2021
Goede vrijdag  2 april 2021
Pasen 5 april 2021
Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart 13 en 14 mei 2021
Pinksteren  24 mei 2021
Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus 2021

Studiedagen
Maandag 7 september
Woensdag 28 oktober
Vrijdag 19 februari
Dinsdag 6 april

De Josephschool
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JUNI

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

22

23

24

25

26

WEEK

1 2
Splitsochtend

3 4 5 6

7 8
Avondvierdaagse

9
Splitsochtend

Avondvierdaagse

10
Avondvierdaagse

11
Avondvierdaagse

Bedank BBQ

12 13

14 15 16
Splitsochtend

17
Thijsse’s hof groep 6

18 19 20

21 22 23
Splitsochtend

24 25 26 27

28
Afscheidsweek groep 8

29
Afscheidsweek groep 8

30
Afscheidsweek groep 8

Splitsochtend
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Leerplicht en verlof

De Josephschool

Leerplicht en vrije dagen
Sinds de herziening van de Leerplichtwet per 1 
augustus 1994 van kracht is geworden, is er het een 
en ander veranderd voor iedereen die met leerplicht 
te maken heeft. Zo zijn ook de regels voor verlof 
buiten de schoolvakanties aangepast. Extra verlof om 
bijvoorbeeld buiten het drukke seizoen op vakantie 
te gaan of om langer bij familie in het buitenland te 
kunnen blijven, is niet meer mogelijk. Voor de meest 
actuele en meest volledige informatie verwijzen wij u 
graag naar www.leerplichtnet.nl 
Hieronder vindt u een beknopte samenvatting van 
de informatie over extra verlof, hoe en bij wie u een 
aanvraag kunt indienen en wat u moet doen als u het 
met een genomen beslissing niet eens bent.

Vakantieverlof
Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van 
het beroep van een van de ouders niet mogelijk 
is om tijdens de schoolvakanties op vakantie 
te gaan, kan eenmaal per schooljaar, voor ten 
hoogste 10 schooldagen, door de schoolleiding vrij 
worden gegeven voor extra vakantie (art. 11 f.). 
Indien van toepassing moet bij uw aanvraag een 
werkgeversverklaring gevoegd worden waaruit blijkt dit 
blijkt. Verder is het belangrijk om te weten dat:

•  de aanvraag minimaal zes weken van tevoren moet 
worden ingediend bij de directie

•  de verlofperiode ten hoogste 10 schooldagen mag 
beslaan

•  de verlofperiode niet in de eerste twee weken van 
het schooljaar mag vallen.

•  aantoonbaar is waarom u, gedurende het schooljaar 
binnen de geplande vakantie, geen mogelijkheid 
is om twee aaneengesloten weken op vakantie te 
kunnen gaan.

Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’
Door de aparte bepaling over “vakantie” zal 
de toepassing van de andere “gewichtige 
omstandigheden” (art. 11 g.) tot een gering aantal 
gevallen worden teruggebracht. Het gaat in beginsel 
om externe, veelal buiten de wil van de leerplichtige 
of zijn ouders gelegen omstandigheden. Hierbij moet 
gedacht worden aan:

•  een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten 
de lesuren kan geschieden;

•  bijwonen van het huwelijk van bloed- of 
aanverwanten 2e t/m 3e graad (1 of ten hoogste 2 
dagen afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in 
of buiten de woonplaats van belanghebbende);

•  ernstige ziekte van ouders of, bloed- aanverwanten 
t/m 3e graad (duur in overleg met schoolleiding)

•  overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad 
(ten hoogste 4 dagen), van bloed- of aanverwanten 
in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen), van bloed- of 
aanverwanten in de 3e of 4e graad (ten hoogste 1 
dag);

•  het 25-, 40- en 50 jarig ambtsjubileum en het 12 
1/2-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum 
van ouders of grootouders (1 dag);
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