
1. School- en vakantietijden; verlof en verzuim

Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle kinderen gelijk, omdat veel kinderen naar school
worden gebracht en ook weer van school worden gehaald.

De school begint elke dag om 8.30 uur en eindigt om 14:00 uur.

De kinderen komen 5 minuten voor het begin van de school naar binnen, zodat de les stipt
om 8.30 uur kan starten. Van alle leerlingen wordt verwacht dat zij tijdig op school aanwezig
zijn. Een kwartier voor schooltijd is er pleinwacht op het schoolplein. Of kunnen de kleuters
al een boekje lezen in de klas.

De kinderen van groep 1 en 2 krijgen 8x per jaar een roostervrije vrijdag.

Vakantierooster

We proberen onze vakanties zo te regelen, dat ze zoveel mogelijk gelijk lopen met die van
het Voortgezet Onderwijs in de omgeving. Helaas is dit niet altijd mogelijk, omdat de scholen
voor het VO in verschillende regio’s staan. Onze school volgt het vakantierooster van
Woerden.

Vakantierooster 2021/2022:

Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 7-1-2022
Voorjaarsvakantie 28-2-2022 t/m 4-3-2022
Paasweekend (twee dagen)15-4-2022 t/m 18-4-2022
Meivakantie (twee weken) 25-4-2022 t/m 6-5-2022
Hemelvaart (2 dagen) 26-5-2022 t/m 27-5-2022
Pinksteren (1 dag) 6-6-2022
Zomervakantie 11-7-2022 t/m 19-8-2022

Overige vrije dagen:
De studiedag wordt later gepland, alsook twee middagen om 12 uur uit.De groepen 1 en 2
kennen 8 roostervrije dagen op vrijdagochtend. Deze dagen staan vermeld in de agenda in
de ouderapp en op onze website.

Extra schooltijden:
Kerstviering en  Schoolfestival zoals vermeld in de agenda in de ouderapp en op onze
website.

Alle vakanties en vrije dagen staan ook vermeld in de agenda in de ouderapp en op onze
website.



Schoolverzuim

Als uw kind door ziekte, of een andere dringende reden, niet of later naar school kan komen,
dan wordt u vriendelijk verzocht dit vóór aanvang van de lestijd telefonisch of mondeling te
melden bij de groepsleerkracht of de directeur. Dit is in het belang van uw kind(eren), omdat
wij controleren of alle kinderen veilig op school zijn gekomen. Indien een leerling een half
uur na aanvang van de lestijd zonder afmelding nog niet in het leslokaal is dan zullen wij
contact opnemen om na te gaan waar de leerling verblijft.

Als u voor uw kind gebruik wilt maken van een verlof of extra vakantieverlof kan dit slechts
in geval van gewichtige omstandigheden. U moet dit dan als ouder/verzorger zo spoedig
mogelijk, maar tenminste 6 weken van tevoren, schriftelijk bij de directeur aanvragen. Bij
ongeoorloofd verzuim is de directeur wettelijk verplicht dit verzuim te melden bij de
leerplichtambtenaar.

Extra (vakantie)verlof en (luxe) verzuim

De gemeente Nieuwkoop heeft regels voor extra (vakantie)verlof vastgesteld op grond van
de Leerplichtwet. Er ligt een brochure in onze ouderinformatie kast en u kunt deze ook
downloaden van www.alphenaandenrijn.nl.
Voor u samengevat:

Extra vakantieverlof (artikel 11 sub f en 13 a van de leerplichtwet) is alleen mogelijk:
● wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts

mogelijk is buiten de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan;
● als deze aanvraag vergezeld gaat van een verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat

geen verlof in de vastgestelde officiële schoolvakanties mogelijk is. Het moet echter om
de enige vakantie in dat schooljaar gaan;

● als de ouders een zelfstandig beroep uitoefenen, moeten zij zelf aannemelijk maken dat
het extra vakantieverlof noodzakelijk is.

Extra vakantieverlof mag:
● eenmaal per schooljaar verleend worden;
● niet langer duren dan tien schooldagen;
● niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar.

U kunt dit vakantieverlof aanvragen met  het betreffende aanvraagformulier (bijlage 1) dat in
informatiekast voor ouders ligt.

Verlof in geval van gewichtige omstandigheden (artikel 11 sub g en 14 van de
Leerplichtwet):

http://www.alphenaandenrijn.nl


Voor bepaalde gewichtige omstandigheden ( externe omstandigheden buiten de wil van de
ouders en/of kind) kan een verlof gevraagd worden op grond van artikel 11sub g en artikel
14, van de Leerplichtwet 1969.
U kunt dit vakantieverlof aanvragen met  het betreffende aanvraagformulier (bijlage 3) dat in
informatiekast voor ouders ligt. Deze verlofaanvraag moet met dit formulier vooraf
(minimaal 8 weken) altijd bij de schooldirecteur worden ingeleverd.

Hieronder een overzicht van de gewichtige omstandigheden waarvoor in ieder geval
aanspraak op extra verlof bestaat:
a. Voor het voldoen van een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden;
b. Voor verhuizing, één dag;
c. Voor het bijwonen van een huwelijk van een bloed- of aanverwant tot en met de 3e

graad*. Twee dagen indien het huwelijk buiten de woonplaats wordt gesloten en één dag
indien dit in eigen woonplaats geschiedt;
d. Bij ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad*, waarbij de
duur in overleg met de directeur wordt vastgesteld. (max. 10 dagen);
e. Bij overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de 4e graad* binnen Nederland:

o familielid in de 1e graad (maximaal 4 dagen);
o familielid in de 2e graad (maximaal 2 dagen);
o familielid in de 3e of 4e graad (maximaal 1 dag);
o familielid tot en met de  4e graad buiten Nederland (max. 5 dagen).

Dit alles in overleg met de schooldirecteur
f. Bij 12 ½, 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½-, 25-, 40-,50-, en 60-jarig
huwelijksjubileum van ouders/verzorgers of grootouders/verzorgers voor één dag.***

* 1e graad: ouders/verzorgers. 2e graad: grootouders, broers en zussen. 3e graad:
overgrootouders, ooms, tantes, 4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes),
betovergrootouders, oudooms en oudtantes, achterneven en achternichten (kinderen van
kinderen van broers en zussen).

** Ziekte en/of overlijden moet aangetoond worden door een naar het Nederlands
vertaalde medische verklaring en/of overlijdensakte door een erkende instantie. (Deze zijn
op te vragen bij de schooldirecteur en/of de leerplichtambtenaar).

*** Data moeten worden aangetoond en de viering er van moet binnen een redelijke
periode rond die datum zijn.

Beroep op vrijstelling geregeld schoolbezoek wegens plichten voortvloeiend uit godsdienst
of levensovertuiging (artikel 13 van de Leerplichtwet):

U kunt dit beroep op vrijstelling aanvragen met  het betreffende aanvraagformulier (bijlage
5) dat in informatiekast voor ouders ligt.
Dit beroep op vrijstelling dient door de ouders/verzorgers dient tenminste twee schooldagen
voor de verhindering bij de school te zijn ingediend.  U krijgt van de schooldirecteur
schriftelijk toekenning of afwijzing van deze vrijstelling. Indien het beroep korter dan twee



dagen van tevoren wordt gedaan, voldoet deze niet aan de eisen die de leerplichtwet stelt
aan ouders/verzorgers.

De directeur van de school is wettelijk verplicht om de leerplichtambtenaar in kennis te
stellen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders die hun leerplichtige kinderen
zonder toestemming van school houden kan een proces-verbaal worden opgemaakt. Ook
riskeert de directeur van de school een boete indien zij ongeoorloofd verzuim niet meldt bij
de leerplichtambtenaar. Aanvragen voor extra verlof, genoemd onder a. t/m f. moeten we
schriftelijk met u afhandelen. Vandaar dat we u vragen, wanneer u buiten de vakanties om
een dag extra vrij wilt hebben voor uw zoon(s)/dochter(s), dit via een aanvraagformulier bij
de directie van de school aan te vragen. Het ingevulde formulier, voorzien van handtekening,
levert u bij de directeur in. Binnen 8 weken na dagtekening (ontvangstdatum), ontvangt u
schriftelijk antwoord van de directeur. Dit antwoordformulier, ondertekend door de
directeur, dient u goed te bewaren. Bij afwijzing van het verzoek kunt u bij de
schooldirecteur bezwaar maken d.m.v. een bezwaarschrift, waarop u gelegenheid krijgt uw
bezwaar mondeling toe te lichten. Indien het bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard,
wordt u dit schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld en heeft u beroepsmogelijkheid bij de
rechtbank.
Voor alle, bij onze school ingeschreven leerlingen, wel of niet leerplichtig geldt deze
aanvraagprocedure.


