
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lesvrijstelling 
voor leerlingen 

 



Stg. Protestants Christelijk Primair Onderwijs 

Midden-Brabant 

 
2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Status van het beleidsdeel: 

 Status DO GMR 1e evaluatie Kwaliteitscyclus 

2019-04-11 Tekstuele aanpassingen 2019-04-09    
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2. Aanleiding 

In 2013 is het B.O.B (Bestuurlijk Overleg Breda) verzocht om, in afstemming met haar leden, beleid te 
ontwikkelen met betrekking tot vrijstellingen van onderwijs ten behoeve van leerlingen met speciale 
talenten. In het bestuursoverleg van 27 augustus 2013 is besloten om stichtingsbeleid te ontwikkelen dat 
dit soort verzoeken dekt, maar dat verder gaat en ook regelt wanneer voor leerlingen voor andere speciale 
redenen om vrijstelling van de leerplicht wordt verzocht. Tijdens het bestuursoverleg van 15 januari 2019 is 
dit beleidsdeel opnieuw besproken, geëvalueerd en bijgesteld. 
 

3. Doelgroep 

De doelgroep waarvoor dit beleidsdeel geldt, is de groep kinderen met ‘speciale talenten’ en kinderen die, 
om onderwijskundige redenen het onderwijsaanbod op de school niet succesvol kunnen volgen zonder de 
inzet van externe ondersteuning. Gedacht kan worden aan, de hieronder staande, niet limitatieve, situaties. 
 
Bij sport: 

• Kinderen die deel uitmaken van jeugdselecties of belofteteams van verenigingen die uitkomen in de 
hoogste of op een na hoogste landelijke competities. 

 
Bij cultuur/muziek: 

• Kinderen die deelnemen/oefenen voor landelijke of in ieder geval tenminste provinciale uitvoeringen 
 

Bij kinderen met een speciale ondersteuningsvraag:  

• Kinderen die het onderwijs in de groep, op een of meerdere onderdelen, niet succesvol kunnen volgen, 
maar dit wel kunnen met externe ondersteuning onder schooltijd. Of kinderen die extra ondersteuning 
nodig hebben om andere redenen die alleen onder schooltijd, door een externe partij kan worden 
gerealiseerd.  
 

4. Aanvrager 

Verzoeken om vrijstelling van de leerplicht kan in alle gevallen alleen maar door een van de wettelijke 
ouders of verzorgers worden gedaan. Wettelijk gezien ligt de verantwoordelijkheid bij beide 
ouders/verzorgers. Waar het één-ouder-gezinnen betreft is de aanvrager die ouder/verzorger waarbij het 
kind woont. Afhankelijk van eventueel vigerende convenanten dient deze ouder/verzorger, wanneer sprake 
is van bijvoorbeeld co-ouderschap, de ander ouder/verzorger bij de aanvraag te betrekken. Bij dit 
beleidsdeel is een formulier beschikbaar waarmee verlof dat valt onder de beschreven categorie kan 
worden aangevraagd. 
 

5. Missie, visie en kernwaarden PCPO Midden-Brabant 

Voor onze missie, visie en onze kernwaarden verwijzen we hier kortheidshalve naar het Koersplan van de 
stichting. 
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6. Leerplicht  

De Nederlandse leerplichtwet bepaalt dat kinderen alleen onder bijzondere voorwaarden vrijgesteld 
kunnen worden van de leerplicht. Zo kan vrij worden gegeven voor bijzondere gebeurtenissen en beschikt 
iedere schooldirecteur over de bevoegdheid om, onder voorwaarden, 10 dagen per jaar extra vrij te geven. 
Deze bevoegdheid kan worden gebruikt wanneer de frequentie en de omvang van het verzoek deze limiet 
niet overschrijdt. De wet bepaalt ook dat de school verantwoordelijk blijft voor onderwijs- en 
leeractiviteiten die onder schooltijd plaatsvinden, maar worden uitgevoerd door derden. Dat betekent dat 
onze verantwoordelijkheid voor het leren buiten school, of op school door extern personeel, niet ophoudt 
met het verlenen van de vrijstelling. Om deze reden moet er inzicht worden verkregen op de inhoud van de 
activiteiten zodat, afhankelijk van de omvang van het verzuim, passende maatregelen door school en 
ouders/verzorgers kunnen worden genomen ter voorkoming van leeruitval. 
 
Een Inspecteur van het Onderwijs vat het als volgt samen: 

Vrijstelling voor het door u genoemde doeleinde is op zich NIET toegestaan vanuit de WPO, maar er 
wordt wel enige ruimte gelaten voor bestuur/directeur om specifieke afspraken te maken. Als het dan 
toch door school/bestuur wordt toegestaan, dan moeten er jaarlijks vaste afspraken gemaakt worden 
met de ouders over de inzet, cijfers en resultaten van de leerling. Enige informatie is te vinden op 
www.leerplicht.net  

 

7. Beleidslijn en stappenplan 

7.1 Cultuur en sport 
In aanmerking voor vrijstelling komen alleen die activiteiten die worden verzorgd door stichtingen en 
verenigingen die actief zijn in de landelijke afdelingen van de betreffende sport. Voor culturele activiteiten 
geldt dat tenminste uitvoeringen en/of activiteiten worden verzorgd op tenminste stedelijk niveau, dus 
geen wijk- of buurtuitvoeringen. 
 

7.2 Extra ondersteuning m.b.t. het primaire onderwijsproces 
Wanneer leerlingen, binnen schooltijd, worden ondersteund door extern personeel wordt dit alleen 
toegestaan wanneer de ondersteuning wordt verzorgd door functionarissen die zijn gekwalificeerd om de 
gewenste ondersteuning op kwalitatief hoog niveau te verzorgen. De ondersteuning vindt plaats aan de 
hand van een van tevoren overlegd plan. Dit plan behoeft vooraf instemming van zowel ouders als school. 
De beschreven voorwaarden zijn van toepassing op pedagogische en didactische activiteiten en gelden niet 
voor activiteiten die de persoonlijke verzorging betreffen. Een voorbeeld van ondersteuning bij persoonlijke 
verzorging is ondersteuning bij toiletbezoek, verschonen, (bij)voeden e.d. 
 

8. Communicatie 

8.1 Extern 
Websites 
Na vaststelling in het bestuursoverleg en na een positief advies van de GMR wordt dit beleidsdeel 
gecommuniceerd via de website van PCPO. De scholen zorgen in hun schoolgids voor een verwijzing naar 
de website en de daar aanwezige beleidsdelen (vindplaatsvermelding en beschikbaarheid is wettelijke 
plicht). 
 

  

http://www.leerplicht.net/
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Ouders/verzorgers 
Het hebben van dit beleid wordt de ouders via de Nieuwsbrief van de school bekend gemaakt. 
Bij het ontvangen van verzoeken tot vrijstelling van de leerplicht wordt een gesprek gepland met de 
ouders/verzorgers en worden nadere afspraken gemaakt over het voorkomen van het ontstaan van 
onderwijs- en ontwikkelachterstanden door het verzuim. Deze afspraken worden vastgelegd. Bij de inzet 
van externe specialisten zorgt de ouder, als opdrachtgever, voor het ter hand stellen van de eerder 
beschreven documenten. Wanneer de school externen inzet rust de plicht bij de school. 
 

8.2 Binnen PCPO 
Na vaststelling in het bestuursoverleg, wordt het beleidsdeel aangeboden aan de GMR en wordt melding 
gedaan van het ontwikkelde beleid aan de RvT. 
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9. Bijlage: aanvraagformulier gedeeltelijke vrijstelling leerplicht 

 
1. Gegevens aanvrager: ouder(s)/verzorger(s)/voogd 

Voorletter(s) en achternaam : __________________________________________________ 

Relatie tot leerling   : __________________________________________________ 

 

2. Gegevens leerling 

Voorletter(s) en achternaam : __________________________________________________ 

Leeftijd    : __________________________________________________ 

 

3. Gegevens school/instelling 

Naam school/instelling  : __________________________________________________ 

Locatie    : __________________________________________________ 

Groep    : __________________________________________________ 

Leerkracht groep leerling  : __________________________________________________ 

 

4. Datum/periode 

Aanvraag vrijstelling per datum : __________________________________________________ 

Aanvraag vrijstelling tot datum : __________________________________________________ 

Frequentie van vrijstelling  : __________________________________________________ 

Omvang vrijstelling   : __________________________________________________ 

 

5. Reden van aanvraag  

Beschrijving activiteit waaraan kind deelneemt en beschrijving niveau (klassenindeling, stedelijk, 

provinciaal, landelijk, naam vereniging, gezelschap, ondersteuningspartner e.d.) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

6. Afspraken ter voorkoming van het ontstaan van onderwijs- en ontwikkelachterstanden 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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7. Ondertekening (door (beide) ouders/verzorgers) 

Naam  :       Datum :  

 

Handtekening : 

 

 

Naam  :       Datum :  

 

Handtekening :  
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DE VIJF PIJLERS VAN PCPO 


