PROTOCOL LUXEVERZUIM PRIMAIR ONDERWIJS
Inleiding

In het kader van de uitvoering van de Leerplichtwet, het verzoek van de schooldirecteuren en het
Openbaar Ministerie tot eenduidigheid in beleid en uitvoering is dit protocol opgesteld
Toelichting

Onder luxeverzuim wordt volgens de Leerplichtwet verstaan: ongeoorloofde afwezigheid (door
ouders veroorzaakt) doordat de leerplichtige buiten de schoolvakanties om op vakantie gaat.
Voorbeelden:

ο
ο
ο
ο

Een aanbieding voor een midweek of lang weekend van (groot)ouders of anderen,
eerder vertrek op vakantie (ook een halve dag of een paar uur) of
later terugkeren van vakantie vanwege een goedkopere vakantie,
een bruiloft van familie of vrienden die in het buitenland wonen.

Voor geoorloofd verzuim geeft de Leerplichtwet een aantal regels waaraan de schooldirecteur zich moet houden
als het gaat om maximaal 10 schooldagen per schooljaar. Slechts met een werkgeversverklaring of zeer
uitzonderlijke gevallen kan de schooldirecteur extra vakantieverlof toestaan. Voor de uitzonderlijke gevallen
moet vooraf contact opgenomen worden met de leerplichtambtenaar. Een aanvraag voor extra (vakantie)verlof
dient altijd schriftelijk aangevraagd te worden bij de directeur van de school.
Indien een directeur een aanvraag om vakantieverlof heeft afgewezen en de ouders gaan toch,
dan is er sprake van luxeverzuim. Het Openbaar Ministerie kan overgaan tot vervolging.
Stappenplan

Als door een schooldirecteur luxeverzuim wordt geconstateerd:
1. De schooldirecteur meldt dit binnen een week aan de gemeente (leerplichtambtenaar)
2. De gemeente maakt een dossier en stuurt de ouders / verzorgers een waarschuwingsbrief.
Hierin wordt ook vermeld dat bij een tweede overtreding proces verbaal wordt opgemaakt. (Het OM
wil beslist een eerste waarschuwing van het college van B&W)
3. De schooldirecteur ontvangt een kopie van deze brief, zodat ook bij herhaling e.e.a. kort
gesloten kan worden tussen de schooldirecteur en de leerplichtambtenaar.
4. 0ok kan de leerplichtambtenaar nog extra benadrukken aan de ouders dat ze strafbaar zijn.
Daartoe worden de ouders opgeroepen voor een gesprek op het gemeentehuis.

