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De leerplicht wet is van kracht op Aruba. Dat wil zeggen dat het land Aruba
de verantwoordelijkheid draagt om te garanderen dat de rechten van elk
kind dat onder deze wet valt worden gewaarborgd.

Langs deze weg wordt u op de hoogte gesteld van de Leerplichtwet. Deze wet is vanaf 1 december 2012 in werking
getreden op Aruba.
Aanvraag voor vrijstelling wegens persoonlijke omstandigheden:
Het aanvraagformulier waar is deze verkrijgbaar?
Het aanvraagformulier is alleen te verkrijgen op school.
Vanaf wanneer moet ik een aanvraag doen?
Voordat men voorbereidingen treft, moet de aanvrager het aanvraagformulier met bewijs van te voren bij het
schoolhoofd indienen.
Door wie wordt de beslissing genomen over de aanvraag van 1 t/m 10 schooldagen?
Het schoolhoofd is degene die een beslissing neemt over 1 t/m 10 schooldagen voor vrijstelling wegens persoonlijke
omstandigheden.
Wat wordt verstaan onder mogelijkheden tot vrijstelling van 1 t/m 10 schooldagen?
Waarover ieder leerplichtig leerling elk schooljaar 10 schooldagen krijgen
Mogelijkheden tot vrijstelling (1 t/m 10 schooldagen):
Redenen
Documentatie verplicht
Op de dag van het huwelijk van bloed- en
geldig bewijsstuk: kopie van de uitnodiging
aanverwanten in de eerste, tweede en derde
graad van het kind,
Graden in verwantschap:
1ste graad: ouders, 2de graad: grootouders,
broers en zussen, 3de graad: overgrootouders,
ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van
broers en zussen)
Op de dag van herdenking van het 25-, 40-,
geldig bewijsstuk: kopie van het trouwboekje
50-, en 60- jarig huwelijksjubileum van zijn
en of uitnodigingskaart
ouders, stief- , pleeg- of grootouders
Bij ernstige ziekte van ouder(s): stief - of
geldig bewijsstuk: brief van arts/AZV
pleegouders, van het kind
Bij overlijden van een ouder(s),
geldig bewijsstuk: kopie van het
grootouder(s), stief - of pleegouders en
overlijdensbericht
bloed- en aanverwanten tot en met de 3de
graad
Verhuizing van gezin
geldig bewijsstuk:
uittreksel van het bevolkingsregister (CENSO)
Voor verlening moet men het schoolhoofd benaderen.

Dag
1 dag

1 dag
1 dag
1 dag

1 dag

Vakantie nemen net voor de schoolvakantie, is dit mogelijk?
Vakantie nemen net voor de schoolvakantie wordt niet toegestaan.
Vakantie nemen net nadat de school is begonnen, is dit mogelijk?
Vakantie nemen net na de schoolvakantie wordt niet toegestaan.
Door wie wordt het advies gegeven over de aanvraag van meer dan 10 schooldagen?
Het schoolhoofd is degene die het advies geeft over meer dan 10 schooldagen voor vrijstelling wegens persoonlijke
omstandigheden. Inspecteur-generaal neemt de uiteindelijke beslissing.
September 2013 | www.ea.aw

Aanvraag voor vrijstelling wegens bijzondere omstandigheden:
Het aanvraagformulier waar is deze verkrijgbaar?
Het aanvraagformulier is alleen te verkrijgen op school.
Vanaf wanneer moet ik een aanvraag doen?
Voordat men voorbereidingen treft, moet de aanvrager het aanvraagformulier met bewijs 2 maanden van te voren bij
het schoolhoofd indienen.
Als de leerling Aruba gaat vertegenwoordigen bij officiële sportwedstrijden, culturele activiteiten of
schoonheidsevenementen moet de aanvrager voldoende bewijs inleveren door een officiële brief over te leggen van de
organisatie waarvoor de leerling Aruba gaat vertegenwoordigen in het buitenland of hier te lande.
Is de aanvraag niet tijdig ingeleverd dan kan er geen beslissing genomen worden.
Mijn kind gaat Aruba vertegenwoordigen met officiële sportwedstrijden, culturele activiteiten of
schoonheidsevenementen.
Door wie wordt de beslissing genomen over de aanvraag van 1 t/m 10 schooldagen?
Het schoolhoofd is degene die een beslissing neemt over 1 t/m 10 schooldagen voor vrijstelling wegens particuliere
omstandigheden.
Door wie wordt het advies gegeven over de aanvraag van meer dan 10 schooldagen?
Het schoolhoofd is degene die het advies geeft over meer dan 10 schooldagen voor vrijstelling wegens particuliere
omstandigheden. Inspecteur-generaal neemt de uiteindelijke beslissing.
(Link)
Geen extra verlof mogelijk:
bij activiteiten van verenigingen
tijdens vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (bijvoorbeeld in het geval van speciale aanbiedingen in
het laagseizoen)
bij familiebezoek buiten de vastgestelde schoolvakanties
voor het eerst of na lange tijd ontmoeten van (over) grootouders
verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin thuis zijn
omdat het kind moet zorgen voor ouder(s)/grootouder(s) of andere familieleden
voor het argument “ons kind is nog jong dus hij/zij kan verzuimen”
voor het argument “vlak voor de vakantie wordt toch geen les meer gegeven”
voor het argument “wij wisten niet dat er een leerplichtwet was”
voor het argument “een familielid is uit het buitenland op vakantie op Aruba”
voor het argument “een familielid heeft ons een reisticket/boottrip cadeau gegeven”
voor het argument “wij hebben een reisticket/boottrip gewonnen”
voor het argument “een jaar geleden hebben wij een reisticket gekocht”
voor het argument “wij hebben persoonlijke zaken te regelen in het buitenland en ons kind(e)ren moeten mee”
voor het argument “wij hebben geen oppas voor ons kind(e)ren)”
Houdt u zich niet aan de leerplichtwet dan kunt u consequenties verwachten. De dwangsom varieert van
minimaal Afl. 250,-- tot maximaal Afl. 2.500,--

Voor meer informatie? Gaat u naar www.ea.aw/leerplicht
Op de website Enseñansa Aruba | www.ea.aw kunt u nog meer lezen over de Leerplicht.
U wordt ook uitgenodigd om de website www.ea.aw/leerplicht (of zoekt Leerplicht of Enseñansa obligatorio in het alfabetisch menu
op www.ea.aw) voor meer informatie, over de nodige formulieren of contact informatie over Bureau Leerplicht Aruba. U kunt ons
ook volgen op Facebook: facebook.com/educationaruba.
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