Wat u als ouder moet weten over de leerplicht.
Ieder kind moet naar school
In Nederland heeft ieder kind recht op onderwijs. Daarom moet uw kind naar school. De
leerplichtwet schrijft dit voor.
De leerplicht begint als uw kind vijf jaar oud is en duurt tot en met zijn of haar 18de verjaardag of
als hij of zij een zogenaamde startkwalificatie heeft. Een startkwalificatie is een diploma van een
MBO niveau 2-, HAVO- of VWO-opleiding.
Tot 16 jaar moet een jongere volledig naar school. Vanaf 16 jaar kan een jongere ook een opleiding
volgen die gecombineerd wordt met werk/stage.
Alle kinderen die in Nederland wonen, moeten naar school als zij dat kunnen.
Niet naar school gaan? Dat mag niet.
De school begint niet vanzelf. U moet uw kind eerst inschrijven bij een school. Bovendien moet u
zorgen dat uw kind naar school gaat.
De gemeente controleert of ieder kind naar school gaat en neemt maatregelen als dat niet zo is. Dat
doen de leerplichtambtenaren.
Is uw kind niet ingeschreven bij een school? Of blijft uw kind weg van school? Dan meldt de
school dit bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal met u en uw kind (als deze ouder
dan 12 jaar is) in gesprek gaan en de reden van het verzuim met u bespreken.
De leerplichtambtenaar kan bij herhaaldelijk verzuim proces-verbaal tegen u of uw kind opmaken
en u kunt beiden veroordeeld worden door de rechter.
Wanneer hoeft uw kind niet naar school?
Uw kind kan wegblijven van school als daar een goede reden voor is. Als hij of zij ziek is,
bijvoorbeeld. U moet ziekte altijd melden aan de directeur van de school. Bij veelvuldig
ziekteverzuim kan de school de leerplichtambtenaar vragen naar dit verzuim onderzoek te ( laten)
doen door de GGD-arts of -verpleegkundige.
Uw kind kan vrij krijgen voor een belangrijke gebeurtenis, zoals een bruiloft of begrafenis.
Hiervoor vraagt u de directeur van de school om toestemming. Als de directeur “Nee” zegt en uw
kind blijft toch weg, meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar.
De directeur kan per schooljaar éénmalig een beslissing nemen over verlofaanvragen tot maximaal
10 dagen, daarboven beslist de leerplichtambtenaar.
Extra verlof buiten de schoolvakantie.
Heeft u werk waardoor u beslist niet op vakantie kunt tijdens de vastgestelde schoolvakanties?
Dan kan uw kind bij hoge uitzondering één keer per jaar maximaal 10 dagen vrij krijgen buiten de
vastgestelde vakanties om. U moet dit tijdig aanvragen bij de directeur van de school van uw kind.

Wat kunt u doen als uw kind problemen heeft op school?
Als uw kind regelmatig te laat komt, zonder toestemming van school wegblijft of spijbelt meldt de
school dit aan de leerplichtambtenaar. Die zal u en eventueel uw kind (als uw kind ouder dan 12
jaar is) vragen waarom hij of zij niet naar school gaat of veelvuldig te laat komt.
Wil uw kind niet naar school omdat hij of zij gepest wordt of andere problemen heeft? Praat dan
met de school. Zij zullen u graag helpen een oplossing te vinden.
Kan de school u niet helpen? De leerplichtambtenaar kan bemiddelen tussen school en ouders. Zij
heeft contact met veel instellingen die u kunnen helpen om de problemen op school op te lossen.
Wat gebeurt er als uw kind opnieuw wegblijft?
U en uw kind overtreden de wet als uw kind wegblij ft van school zonder toestemming. De
leerplichtambtenaar neemt dan maatregelen, zij zal als dat nodig is proces-verbaal opmaken, zodat
u en uw kind, als deze ouder dan 12 jaar is, voor de rechter moeten verschijnen. Uw kind kan dan
zelfs een strafblad krijgen. Zorg dat het niet zover komt.
Meer informatie?
Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Steenwijkerland:
www.steenwijkerland.nl onder het kopje jeugd en onderwijs.
Ook kunt u bellen met één van de leerplichtambtenaren die werkzaam zijn bij de gemeente
Steenwijkerland:
Mevrouw D. Hubbers,
Mevrouw J. Brouwer,
telefoon 0521 538 500
Mailen kan ook: info@steenwijkerland.nl

