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Elk kind op Curaçao, in de leeftijd van 4 tot 18 jaar wordt geacht op een school
ingeschreven te staan en de lessen altijd te bezoeken. Dat staat vermeld in de
Leerplichtlandsverordening en de leerplichtverordening Curaçao. Dat betekent dat
ingezetenen van Curaçao en daarmee ook de leerlingen van het Vespucci College
wettelijk leerplichtig zijn. De leerplicht vervalt overigens wanneer een leerling al
eerder het diploma vmbo, havo of vwo heeft behaald.
Er zijn omstandigheden denkbaar, anders dan ziekte, waarbij ouders/leerlingen verlof
kunnen aanvragen. De voorwaarden die leiden tot toestemming voor verlof zijn
beschreven in deze verlofregeling. In de verlofregeling van het Vespucci College is
de leerplichtverordening, zoals die geldt en/of wordt uitgevoerd op Curaçao, als
uitgangspunt genomen. In geval van een verlofaanvraag is het overigens van belang
de mogelijke gevolgen voor te behalen resultaten en/of overgang zorgvuldig te
overwegen.
De leerplichtambtenaar (SAE) hanteert een maximum van vijf dagen verlof per jaar.
Wanneer wordt er wél verlof verleend?
In een aantal gevallen wordt verlof verleend. Het betreft de volgende categorieën:
Artikel 1. Vakantieverlof vanwege het beroep van een van de ouders
Vakantie onder schooltijd kan alleen maar plaatsvinden als het specifieke beroep van
een van de ouders er toe leidt dat het gezin in geen enkele reguliere schoolvakantie
op vakantie kan gaan. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een eenduidige
werkgeversverklaring, waarin vermeld staat dat een verlof tijdens een van de officiële
schoolvakanties niet mogelijk is.
Dit verlof mag nooit plaatsvinden in de eerste 2 lesweken van het schooljaar en
gedurende cruciale periodes tijdens het schooljaar (zoals toetsweken en
examentijdvakken).
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Artikel 2. Verlof vanwege “andere gewichtige omstandigheden”
In deze situaties is een onderscheid te maken in gewichtige omstandigheden die
plaatsvinden op Curaçao en daarbuiten. Daar waar sprake is van een situatie die
betrekking heeft op Nederland / het buitenland is er steeds sprake van overleg met
de mentor en rector over de duur van het verlof.
Verlof wordt verleend in geval van:
a. Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover niet mogelijk
buiten de lesuren;
b. Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde
graad 1 dag of maximaal 2 dagen, afhankelijk van woonplaats
c. Levensbedreigende ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m de
derde graad.
d. Overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten
hoogste 4 dagen, overlijden van verwanten in de tweede graad voor
maximaal 2 dagen, van bloed- en aanverwanten in derde of vierde
graad maximaal 1 dag.
e. Een ambtsjubileum en huwelijksjubileum van de ouders of grootouders
(25, 40 of 50 jaar) voor de duur van 1 dag.
f. Bij bevalling van moeder/verzorgster.
g. Verhuizing op het eiland, voor ten hoogste 1 dag.
h. Noodzakelijke medische behandeling in het buitenland.
i. Een andere, naar het oordeel van rector of leerplichtambtenaar
gewichtige reden, maar geen vakantieverlof.

Artikel 3. Verlof in geval van persoonlijke talentontwikkeling
Er zijn leerlingen die op verschillende wijzen getalenteerd zijn. Het Vespucci College
vindt het belangrijk dat die leerlingen zich verder kunnen ontwikkelen. Voor sport- of
culturele evenementen in het kader van deze talentontwikkeling kan verlof voor een
korte periode worden aangevraagd. Een officieel document van een (sport)bond of
instantie moet aan de aanvraag worden toegevoegd.

Verlofaanvraag in verband met afwijkende vakantieregeling
Het Vespucci College heeft soms afwijkende vakantiedagen ten opzichte van de
lokale scholen. Indien uw kind op dagen naar of van het buitenland reist, waarop
lokale leerlingen op school horen te zitten, dient u ook een verlofaanvraag te doen,
zodat de toestemming tot verlof op Hato bewezen kan worden. Deze dagen gaan
niet af van de toegestane 5 verlofdagen die de leerplichtambtenaar hanteert.
Wanneer wordt er in ieder geval géén verlof verleend?
Er wordt definitef geen verlof verleend, indien de aanvraag betrekking heeft op een
verlofperiode waarin een (deel van een) toetsweek/examenperiode/toetsperiode valt.
In de gevallen genoemd bij 2c en 2d is sprake van uitzondering en is het van belang
dat er overleg plaatsvindt met de rector.
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Leerlingen in de examenjaren: examenreglement en PTA
Voor leerlingen in de examenjaren (3e en 4e klas vmbo; 4e en 5e klas havo; 4e t/m
6e klas vwo) geldt dat de school in alle gevallen conform het examenreglement en
het PTA zal handelen. Dat kan echter wel betekenen dat er in sommige gevallen
bijzondere regelingen getroffen moeten worden. Een en ander vindt dan plaats in
samenspraak met de rector en de examensecretaris.
De aanvraag van het verlof: procedure
Alle verlofaanvragen dienen aangevraagd te worden via het speciale
aanvraagformulier. Deze treft u aan op onze website. Verlofaanvragen die betrekking
hebben op te voorziene situaties dienen uiterlijk 4 weken van tevoren schriftelijk of
per mail, voorzien van de benodigde bijlagen, ingediend te worden bij de rector. In
geval van onvoorziene situaties dient het verlof onder dezelfde condities zo spoedig
mogelijk aangevraagd te worden, ook bij de rector. In de praktijk geeft u het formulier
en de bijlagen aan de leerlingadministratie (Riana) en zij legt het aan de rector voor
ter beoordeling. Binnen twee dagen wordt het verzoek beoordeeld.
Indien toestemming door de rector is verleend en het verlof betekent dat de leerling
Curaçao voor enige tijd verlaat, is het van belang dat de toestemmingsbrief tijdig
wordt ingeleverd bij SAE, Schottegatweg Oost (Bon Bini gebouw). De SAE geeft de
definitieve toestemming, waarna vertrek van het vliegveld verder geen probleem is.
Voor de aanvraag bij SAE dient u het volgende mee te nemen:
 Paspoort leerling
 Paspoort van de aanvrager (één ouder/verzorger)
 Trouwboekje ouders en/of geboortebewijs van de leerling
De verwerking van de aanvraag duurt maximaal 5 werkdagen. De toestemmingsbrief
moet op Hato kunnen worden getoond.
NB: alleen de verlofaanvraag van school is in de praktijk onvoldoende om het eiland
te mogen verlaten!
Na terugkeer van het verlof
De school helpt leerlingen die met toestemming lessen verzuimd hebben met het
wegwerken van achterstanden. Hierbij gelden echter de volgende zaken:
 De extra inspanningen van de docenten zijn aan grenzen gebonden.
 De docent bepaalt de data waarop gemiste toetsen kunnen worden ingehaald.
Deze toetsen vinden niet plaats tijdens de reguliere lestijden, maar op de
vaste inhaaltijden op vrijdagmiddag.
 Van de leerling worden extra inspanningen en een positieve houding
verwacht.
 De leerling neemt vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid zelf initiatieven om
achterstanden weg te werken en gemiste toetsen in te halen.
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Bronvermelding
Deze verlofregeling is samengesteld op basis van de volgende documenten:
 Leerplicht , informatieboekje van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur,
uitgave oktober 2007
 Handreiking voor de scholen t.b.v. de invoering van de leerplichtwet 2007
 Onderzoek Leerplicht deel I (2016) en deel II (2017) van de Algemene
Rekenkamer Curaçao, waarin de Leerplichtwetten zijn opgenomen.
 Na overleg met de leerplichtambtenaar mevr. Dambruck-Kleinmoedig op 8
november 2017.
De leerplicht en het toezicht daarop is geregeld in de volgende
wetgeving:
De leerplichtlandsverordening. Deze landsverordening heeft per
10-10-2010 de status van landsverordening voor het land Curaçao
gekregen.
De leerplichtverordening Curaçao 2009. Deze eilandsverordening
heeft per 10-10-2010 de status van landsverordening voor het land Curaçao
gekregen.
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