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Inleiding  

 

Het Over Betuwe College (OBC) Bemmel is een school voor voortgezet onderwijs.  
Het is de missie van OBC Bemmel om jongeren tussen 12 en 18 jaar optimaal te begeleiden naar 
(jong)volwassenheid.  
 
We zien en kennen al onze leerlingen, we willen hen zoveel mogelijk op maat bedienen. Ons streven 
is om onze leerlingen de bagage mee te geven die nodig is om in de moderne maatschappij goed te 
kunnen functioneren. Daarbij willen we hen stimuleren om het maximale uit zichzelf te halen. 
Aanwezigheid tijdens de lessen en bij schoolactiviteiten is hierbij een pre en als school zetten wij 
actief in op aanwezigheid, ook voor onze leerlingen van 18 jaar en ouder. 
 
Het voorliggende Protocol Verlof heeft als doel de regels en afspraken op het Over Betuwe College 
Bemmel rondom verzuim en verlof inzichtelijk te maken voor de leerling, ouder(s) en/of verzorger(s) 
en geïnteresseerden. 
 
De landelijke regels rondom verzuim en verlof staan in de Leerplichtwet en lopen parallel aan de 
richtlijnen die door het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) zijn opgesteld. Tezamen met de 
Verzuimkaart1 van de Gemeente Lingewaard vormen zij de basis van het protocol wat voor u ligt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Verzuimkaart is te vinden via: 
https://www.lingewaard.nl/document.php?m=19&fileid=25294&f=134f7d4f9452f843ff33f8529a64098d&attac
hment=0&c=633 
 

https://www.lingewaard.nl/document.php?m=19&fileid=25294&f=134f7d4f9452f843ff33f8529a64098d&attachment=0&c=633
https://www.lingewaard.nl/document.php?m=19&fileid=25294&f=134f7d4f9452f843ff33f8529a64098d&attachment=0&c=633
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1 Verlof aanvragen 

1.1. Verzuim door medische reden(en) 
 

Wanneer een leerling ziek is, melden ouder(s)/verzorger(s) hem/haar telefonisch ziek voor 8:15 uur 
bij de administratie van het OBC Bemmel. Via de receptioniste kan de melding gedaan worden. Als de 
leerling dusdanig hersteld is dat hij/zij weer naar school kan, dient een ‘blauwe kaart’ ingeleverd te 
worden bij de administratie. Op de kaart staat de reden van de afwezigheid vermeld, ondertekend 
door ouders. Bij medische afspraken wordt de blauwe kaart vooraf ingevuld en ingeleverd. Het 
voorbeeld van de ‘blauwe kaart’ vindt u in de bijlage. Het is belangrijk dat de blauwe kaart correct en 
volledig wordt ingevuld en ingeleverd. Als dat niet gebeurt, kan het zijn dat de leerling geregistreerd 
staat als ongeoorloofd afwezig.  
 
Als een leerling voor de derde dag op rij door ziekte afwezig is, neemt de mentor contact op met de 
ouder(s)/verzorger(s) om te informeren naar het welzijn. Als een leerling langdurig of frequent ziek 
is, kan de schoolloopbaan van de leerling in gevaar komen. Daarom is het belangrijk dat wij 
zorgwekkend ziekteverzuim vroegtijdig signaleren. Om dit goed te kunnen doen, hanteert de school 
de volgende criteria: 
 
Langdurig ziekteverzuim: > 2 weken aaneengesloten afwezig door ziekte. 
Frequent ziekteverzuim: 16 losse uren per 4 weken; vaker dan 3 keer in een periode van 2 maanden 
tijd of over een periode van 2 maanden steeds 1 a 2 dagen ziek gemeld met een totaal van 4 dagen 
of in een periode van 3 maanden met een totaal van 5 dagen. 
Ziektemelding volgens een vast patroon. 
 
Bij langdurig en/of frequent ziekteverzuim neemt de mentor contact op met de ouder(s)/verzorger(s) 
van de leerling voor informatie en achtergrond van de ziekmelding. Indien een leerling langdurig 
en/of frequent ziekteverzuim laat zien, kan de school de leerling aanmelden bij de schoolarts en/of 
bij het Zorg Advies Team (ZAT) voor advies. De jeugdarts heeft expertise van de doelgroep, kan 
meedenken en advies geven. 

1.2. Aanvragen extra verlof bij ‘andere gewichtige omstandigheden’ 
 

Uitgangspunt bij ‘andere gewichtige omstandigheden’ is, dat externe omstandigheden buiten de wil 
van de ouders en/of het kind plaatsvinden. Hierbij valt de beslissingsbevoegdheid uiteen in twee 
delen. 
 

- Tot en met tien schooldagen per jaar beslist de directeur van de school over het al dan niet 
toekennen van het verlof. 

- Bij meer dan tien dagen beslist de leerplichtambtenaar, nadat hij de directeur heeft gehoord. 
 
Een aanvraag voor één of meer vrije dagen heet een ‘aanvraag vrijstelling schoolbezoek andere 
gewichtige omstandigheden’. Een aanvraag dient binnen een redelijke termijn schriftelijk te worden 
ingediend middels het officiële RBL-formulier, te vinden op site van school.  
 
In de voorkomende gevallen kan extra verlof worden gegeven voor de hierna genoemde periode: 
 

- Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag. 
- Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan 

geschieden: maximaal 10 dagen. 
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- Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: 

o in Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders 
maximaal 1 dag; 

o in het buitenland maximaal 5 schooldagen. 
o Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte). 

- Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot 
en met de 3e graad: 

o Maximaal 10 dagen. 
o Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt. 

- Bij overlijden van bloed- of aanverwant: 
o in de 1e graad maximaal 5 schooldagen; 
o in de 2e graad maximaal 2 schooldagen; 
o in de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag; 
o in het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen. 
o Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden). 

- Bij 25, 40 of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60-jarig huwelijksjubileum van 
ouder(s)/verzorger(s) of grootouders. 

o maximaal 1 schooldag. 
 
Voor andere naar het oordeel van de directeuren/leerplichtambtenaar gewichtige omstandigheden: 
maximaal 10 dagen (Geen vakantie). Daarbij geldt het volgende: 

- Verlofaanvragen dienen schriftelijk en binnen een redelijke termijn bij het hoofd van de 
school/instelling ingediend te worden. Indien de aanvraag niet binnen een redelijke termijn 
is ingediend, moet door de aanvrager worden beargumenteerd waarom dit niet is gebeurd. 

- Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van verlof (b.v. het achteraf 
tonen van bepaalde bescheiden). 

- De toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing 
goed worden gemotiveerd door het hoofd van de school/instelling. Ouders moeten gewezen 
worden op de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen tegen dit besluit. 

- Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden. 
- Alle aanvragen dienen, voor zover redelijkerwijs mogelijk, te worden vergezeld van 

bewijsmiddelen. 
- Verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook worden toegekend in eerste twee 

weken na de zomervakantie, hier moet zeer terughoudend mee worden omgegaan. 
 

In de volgende gevallen wordt zeker geen extra verlof gegeven: 
- Familiebezoek in het buitenland. 
- Goedkope tickets in het laagseizoen. 
- Omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn 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. 
- Sabbatical. 
- Wereldreis/verre reis. 
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1.3. Luxe verzuim 

 

Ongeoorloofd wegblijven van school door een leerplichtige leerling voorafgaand of aansluitend aan 
een vakantie heet ’luxe verzuim’. Als er leerlingen afwezig zijn, dan is de school verplicht dat direct te 
melden bij de afdeling Leerplicht van het Regionaal Bureau Leerplicht Midden-Gelre en via DUO. Bij 
het vermoeden van luxe verzuim is het de taak van de teamleider om dit te melden bij de afdeling 
Leerplicht. De leerplichtambtenaar neemt contact op met de ouder(s)/verzorger(s) en/of de leerling 
en stelt een onderzoek in. Indien er sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim maakt de 
leerplichtambtenaar een proces-verbaal op. De leerplichtambtenaar stuurt dit proces-verbaal naar 
het Openbaar Ministerie. In het geval van luxe verzuim kan er een boete opgelegd worden aan de 
ouder(s)/verzorger(s). Deze boete kan oplopen als luxe verzuim vaker voorkomt binnen het gezin. 
Justitie stelt de hoogte van de boete vast. 

1.4. Extra verlof i.v.m. religie 

 
Als een leerling verlof nodig heeft om te voldoen aan religieuze verplichtingen zijn ouders/verzorgers 
dit uiterlijk 10 werkdagen van tevoren te melden aan de teamleider. De richtlijn voor de viering van 
niet-christelijke feestdagen is één vrije dag per feest. 
 

1.5. Extra verlof voor vakantie buiten de vakantieperiode 
 

Leerlingen krijgen geen verlof voor vakantie buiten de reguliere vakantieperiodes. Er is echter één 
uitzondering, namelijk als de aard van het beroep van de ouders het onmogelijk maakt om in de 
gewone schoolvakanties op vakantie te gaan. Een ouder/verzorger dient dan aan te tonen dat op 
basis van de specifieke aard van zijn/haar beroep het niet mogelijk is om in een van de vastgestelde 
schoolvakanties twee aaneengesloten weken op gezinsvakantie te kunnen gaan. Zie voor meer 
informatie ook de Verzuimkaart2, opgesteld door de Gemeente Lingewaard, in de bijlage. Het 
verlenen van extra verlof (artikel 11 onder f LPW) is een bevoegdheid van de schooldirecteur. Een 
leerplichtambtenaar kan hierin slechts adviserend optreden. 
 
Er kan verlof worden verleend voor een vakantie buiten de reguliere schoolvakantie. Hiervoor gelden 
de volgende regels:  
 
• ouder(s)/verzorger(s) dienen schriftelijk en binnen een redelijke termijn de verlofaanvraag 

middels het formulier ‘Aanvraag vakantie buiten schoolvakantie’ tezamen met het formulier 
‘Vakantieverklaring werkgever zelfstandige’ in bij de teamleider; Indien de aanvraag niet 
compleet en binnen een redelijke termijn is ingediend, moet door de aanvrager worden 
beargumenteerd waarom dit niet is gebeurd.  

• het verlof mag maar één keer per kalenderjaar worden verleend voor maximaal tien 
 aaneengesloten schooldagen; 
• het verlof is de enige mogelijk voor een gezin om twee weken per kalenderjaar op vakantie 
 te gaan.  
• het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar. 

                                                           
2 Verzuimkaart is te vinden via: 
https://www.lingewaard.nl/document.php?m=19&fileid=25294&f=134f7d4f9452f843ff33f8529a64098d&attac
hment=0&c=633 

https://www.lingewaard.nl/document.php?m=19&fileid=25294&f=134f7d4f9452f843ff33f8529a64098d&attachment=0&c=633
https://www.lingewaard.nl/document.php?m=19&fileid=25294&f=134f7d4f9452f843ff33f8529a64098d&attachment=0&c=633
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1.6. Bezwaarprocedure 

 

Bij bezwaar tegen een genomen beslissing m.b.t. een verlofaanvraag, kan er binnen 10 werkdagen 
schriftelijk een bezwaar worden ingediend bij de directie van de school, waarna de directie in overleg 
met de teamleider en de leerplichtambtenaar het besluit in heroverweging zal nemen. 
 

1.7.  Aanvullende informatie  

 

Voor meer informatie rondom verzuim en verlof,  kunt u ook contact op nemen met het Regionaal 
bureau Leerlingzaken. Meer informatie vindt u via http://www.rblmidden-gelre.nl/ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

http://www.rblmidden-gelre.nl/
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Bijlage - Voorbeeld blauwe kaart 
            

 

  

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 Afwezigheidsverzoek voor maximaal 

één dag  

 Verklaring van absentie 

 

Bij extra verlof/meerdere dagen bij andere gewichtige omstandigheden dan 
bezoek aan arts, therapie, etc. graag de aanvraag met het formulier tijdig 

indienen. Te verkrijgen via de website: https://www.obc-
bemmel.nl/ouders/regelingen-en-protocollen  

 

Naam leerling: Klas: 

Datum afwezigheid: 

Afwezig tijdens de volgende lesuren: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 De gehele dag afwezig 

 Meerdere dagen afwezig   van                   t/m 

Verklaring voor de afwezigheid: 
 
 
 
 

 

Op welke dag(en) en op welk(e)  moment(en) bent u 
bereikbaar voor eventuele extra informatie of controle?   

 

Op welk telefoonnummer bent u dan bereikbaar? 

Handtekening ouder / verzorger:  
(ook bij meerderjarige leerlingen) 

Datum aanvraag: 

Voor akkoord getekend OBC:  
 

 
Voortgang van de verwerking van deze aanvraag kunt u vinden in Magister 

Telefonisch te bereiken voor de Essenpas 0481- 470290 /  Heister 0481-470555  

https://www.obc-bemmel.nl/ouders/regelingen-en-protocollen
https://www.obc-bemmel.nl/ouders/regelingen-en-protocollen
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Bijlage – Aanvraag extra verlof bij andere gewichtige omstandigheden 
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Bijlage – Aanvraag voor vakantie buiten schoolvakantie 
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Bijlage – Vakantieverklaring werkgever zelfstandige 
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