
 

   Lesuitval en verzuim 

Schooljaar 2020-2021 

Waarneming bij lesuitval 
Indien een les komt te vervallen, wordt deze in klas 1 tot en met 4 waargenomen door een andere 
docent.  

Verlof, vakantie en verzuim 
Door het jaar heen krijgt de directie regelmatig verzoeken van ouder(s)/verzorger(s) om binnen 
schooltijd verlof voor hun zoon en/of dochter toe te staan. In veel gevallen kan/mag de directie dit 
verlof niet toestaan. De directie is gehouden aan de wettelijke bepalingen van Inspectie van 
Onderwijs en leerplichtambtenaar.  
 
Om misverstanden te voorkomen is het voor u als ouder(s)/verzorger(s) belangrijk om kennis te 
nemen van regels die de school moet hanteren bij het verlenen van verlof. Deze regeling is van 
toepassing op alle leerlingen die onderwijs volgen op het Dr.-Knippenbergcollege en andere scholen 
in de regio Helmond. U vindt de regeling op de portal. 

Indienen van verlofaanvragen 
In verband met de procedures moeten verlofaanvragen tenminste 6 weken van tevoren schriftelijk 
worden ingediend. U levert de volledig ingevulde aanvraag (en eventuele bijlagen) in bij de 
afdelingsleider. U krijgt op uw verlofverzoek schriftelijk het besluit van de directie. Op die brief staat 
ook de te volgen procedure vermeld als u het niet eens bent met een besluit. 
 
Over de eerste tien dagen van een verlof wegens andere gewichtige omstandigheden beslist de 
directie. Als het verlof meer dan 10 dagen bedraagt, beslist de leerplichtambtenaar. Bij een 
onvoorziene, maar mogelijk geoorloofde afwezigheid moet dit uiterlijk binnen twee dagen na 
ontstaan van verhindering aan de afdelingsleider te worden voorgelegd. 

Verlofaanvraag in het kader van loopbaanoriëntatie 
Leerlingen in klas 4 mavo, klas 4 en 5 havo, klas 5 en 6 vwo kunnen verlof aanvragen voor het bezoek 
van een open dag of meeloopdag bij een vervolgopleiding, een bezoek aan een beroepsbeoefenaar 
of een andere invulling in het kader van loopbaanoriëntatie. 
 
De leerling dient een bevestiging van de instelling en een brief van de ouder(s)/verzorger(s) bij een 
decaan af te geven. De decaan handelt de verlofaanvraag verder af. De leerling dient achteraf een 
verslag in te leveren van de dag. Indien een instelling ook buiten de lestijden, bijvoorbeeld in het 
weekend of avonduren de dag organiseert, krijgt de leerling geen verlof toegekend. Let op het op tijd 
aanleveren van het verzoek. Eén dag voor de activiteit wordt geen verlof meer gegeven. 

Ongeoorloofd verzuim 
De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk 
ongeoorloofd schoolverzuim. Als een leerling zonder toestemming van school afwezig is, kan door de 
leerplichtambtenaar proces-verbaal worden opgemaakt of een andere maatregel o.a. een HALT-straf 
genomen worden. 

De leerplichtambtenaar bezoekt maandelijks het Dr. Knippenbergcollege om de leerplichtzaken te 
bespreken met de afdelingsleiders, de afdelingscoördinatoren en de zorgteamleider.   


