
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Schakelaar 

Nummer 01  -  vrijdag 23 augustus 2019  –  website: www.deschakeleindhoven.nl 

 

Speciale data:   

2 september;  Algemene ouderavond                                                                                                                                               

6 september;   Studiedag – Alle kinderen zijn vrij                                                                                                                           

9 september;   Studiedag – Alle kinderen zijn vrij           

13 september;   De volgende Schakelaar komt uit 

 

Start schooljaar kleuters 
We hebben ook dit jaar weer een aantal kleuters op school die gestart zijn. In de eerste week 

leren we vooral veel over de afspraakjes, waar alle spullen liggen en hoe we werken in de 

klas. Ook spelen we veel spelletjes om de namen te leren van alle kinderen. Zo voelen alle 

kinderen zich snel veilig in de klas. Alle kleutergroepen zijn weer fijn aan het nieuwe 

schooljaar begonnen. We gaan er een gezellig en leerzaam jaar van maken! 

Binnenkort gaan we starten met het eerste thema. Wij hebben er zin in! 

 

 

Groep 5                                                                                                                                                                  

Nadat de kinderen van groep 5 het jaar ‘ingesprongen’ waren, hebben ze niet stil gezeten. Er 

zijn al heel wat lesjes, afspraken, puzzels en lolletjes gemaakt.   We hebben er ongelooflijk 

veel zin in en we gaan er een heel leuk jaar van maken.                                                                                                                                                    

Juf Marieke en meester Frank  

2
e
 Adres formulier 

Afgelopen maandag heeft u een 2
e
 adres formulier mee gekregen. Graag willen wij u er aan 

herinneren deze uiterlijk aanstaande maandag mee terug te geven aan uw kind. Op die manier 

kunnen wij ons bestand snel weer up to date maken. Alvast dank voor uw begrip. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakanties 

Doordat de kalenders pas volgende week worden verspreid, treft u hier alvast een overzicht 

van al onze vakanties en studiedagen. 
 

Aanvang school 19 augustus 2019 

Herfstvakantie 14 t/m 18 oktober 2019 

Extra vakantie 18 t/m 22 november 2019 

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie (Carnaval)  24 t/m 28 februari 2020 

2e Paasdag 13 april 2020 

Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020 

Hemelvaart 21 mei 2020 

2e Pinksterdag 1 juni 2020 

Extra vakantie 8 t/m 12 juni 2020 

Aanvang grote vakantie 13 juli 2020 

 
Studiedagen: 
6 september 2019 
9 september 2019 
3 oktober 2019 
6 december 2019 
10 april 2020 
22 mei 2020 
15 juni 2020 
 

Verlof aanvragen 
De vakantie is nog maar net achter de rug en er zijn alweer nieuwe vakantieplannen 
gemaakt. Dat blijkt onder meer uit de verlof aanvragen. De aanvraag voor verlof/ extra 
vakantiedagen vallen onder de wet leerplicht. Even voor alle duidelijkheid, een aanvraag 
om een of twee dagen voor een schoolvakantie vrij te krijgen, bijvoorbeeld  omdat de 
vliegtickets dan goedkoper zijn, is geen geldige reden. Omdat ik dit soort verzoeken toch 
met enige regelmaat krijg, voeg ik bij deze Schakelaar een beschrijving van onze wet 
(leerplicht) toe. Hopelijk geeft dit iedereen meer duidelijkheid. 
Peter Leenhouwers 
 
Uitleg wet leerplicht basisonderwijs deel 1: 

Mag ik mijn kind buiten de schoolvakantie meenemen op vakantie? 

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan 

overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Kunt u door uw werk in geen een van de 

schoolvakanties in een schooljaar op vakantie? Leidt op vakantie gaan tijdens een 

schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s? Dan kunt u 1 keer per 

schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. 

 



Uitleg wet leerplicht basisonderwijs deel 2: 
 

Vrij buiten de schoolvakanties 

Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin 

op vakantie. Als u seizoensgebonden werk doet, bijvoorbeeld in de agrarische sector. Of als u 

met piekdrukte te maken krijgt juist tijdens schoolvakanties. In dat geval kunt u een verzoek 

indienen voor verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling. 

Toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties aanvragen 

U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u 

op vakantie gaat doen. 

De directeur kan u om verklaring vragen waaruit blijkt dat u niet tijdens de reguliere 

schoolvakanties op vakantie kunt gaan. En dat wanneer u wel in die periode zou gaan, dit leidt 

tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s. Doordat u bijvoorbeeld een groot deel van 

uw omzet of inkomsten mis zou lopen. Een accountant zou een dergelijke verklaring voor u 

op kunnen stellen. 

De schooldirecteur beslist of uw kind extra vrij krijgt van school. De schooldirecteur mag 

uw  kind maximaal 10 schooldagen vrij geven. Langer dan 10 schooldagen extra vakantie bij 

de schoolvakanties om kan nooit. Ook niet door de leerplichtambtenaar. 

Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties 

Uw kind kan alleen vrij krijgen als: 

 u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt; 

 het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt; 

 het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen; 

 u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als u op vakantie gaat 

gedurende een schoolvakantie. 

U kunt deze aanvraag slechts 1 keer per schooljaar doen. 

Vrij voor bijzondere omstandigheden 

U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij 

belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook dit mag alleen als de 

schooldirecteur of de leerplichtambtenaar hier vooraf toestemming voor geeft.  

Voor bijzondere omstandigheden kan de schooldirecteur u toestemming geven als u voor 

maximaal 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt. Als u voor meer dan 10 schooldagen per 

schooljaar vrij vraagt, moet de leerplichtambtenaar toestemming geven. 

Bezwaar maken tegen beslissing schooldirecteur 

Bent u het niet eens met de beslissing van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar? Dan 

kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/wanneer-hoeft-mijn-kind-niet-naar-school

