Leerplicht | Enseñansa Obligatorio
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
Geachte ouders/verzorgers,
Langs deze weg wordt u op de hoogte gesteld van de Leerplicht wet. Deze wet is vanaf 1 december 2012 in werking
getreden op Aruba.
Wat is leerplicht?
Dit is één van de punten van het Verdrag van de Rechten van het kind. Daarin staat dat: “alle kinderen recht hebben
op onderwijs”. Omdat kinderen minderjarig zijn, betekent dit dat hun ouders en de overheid verplicht zijn om er op toe
te zien dat ze daadwerkelijk naar school gaan.
Wie is leerplichtig?
Leerplicht geldt alleen voor jongeren die woonachtig zijn op Aruba;
Leerplicht begint vanaf de eerste schooldag van het schooljaar waarin het kind op 1 oktober minstens 4 jaar oud is.
Dit betekent dus niet dat niet alleen kinderen die bij de start van het nieuwe schooljaar 4 jaar oud zijn, verplicht naar
school moeten gaan, maar ook kinderen die uiterlijk 1 oktober 4 jaar oud worden. Kinderen die pas 4 jaar worden na
de eerste schooldag, maar ten laatste op 1 oktober, moeten ook verplicht naar school gaan.
De leerplichtwet geldt tot de dag waarop een leerling 17 jaar wordt, of totdat de leerling een opleiding in het
beroepsonderwijs of algemeen voortgezet onderwijs, heeft afgerond.
Mag ik mijn kind een dagje thuis houden?
Kinderen moeten elke dag naar school gaan. Ouders zijn er verantwoordelijk voor dat dit ook gebeurt. Toch betekent
dit niet dat u uw kind onder bepaalde omstandigheden niet een dagje thuis zou mogen houden, bv.: bij ziekte van uw
kind of in bijzondere gevallen zoals begrafenis, ongeval en dergelijke.
Waar moet ik verzuim/afwezigheid melden?
Deze toegelaten afwezigheden dient u steeds tijdig (vóór 9.00 's morgens) aan het schoolhoofd door te geven, die de
afwezigheid en de reden van afwezigheid doorgeeft aan het Bureau Leerplicht.
De leerplichtambtenaren en de scholen zullen controleren of de afwezigheid van uw kind toelaatbaar is.
Meer informatie over toegestane afwezigheden kunt u is verkrijgbaar bij de school van uw kind tijdens de
schooldagen.
Kan mijn kind op vakantie gedurende de schooldagen?
Geen enkele leerplichtig kind krijgt toestemming om op vakantie te gaan gedurende de schooltijden. De school geeft
hiervoor geen toestemming.
Wanneer spreken we over vrijstelling wegens persoonlijke/bijzondere omstandigheden?
Bij aanvragen voor vrijstelling wegens persoonlijke/bijzondere omstandigheden van 1 tot en met 10 schooldagen
beslist het schoolhoofd. Dit houdt in: jubilea, begrafenis, bruiloft, gewichtige omstandigheden e.d.
Bij aanvragen voor vrijstelling wegens persoonlijke/bijzondere omstandigheden die langer dan 10 schooldagen
inhouden, geeft het schoolhoofd advies. Het advies wordt naar Bureau Leerplicht gestuurd en inspectie van het
onderwijs beslist hierover.
Alle aanvragen moeten onderbouwd zijn van voldoende documentatie en deze moet ingeleverd worden bij het
schoolhoofd. Is de aanvraag niet tijdig ingeleverd dan kan er geen beslissing genomen worden.
Welke voorbereidingen moet u treffen voordat u een aanvraag doet?
Alvorens voorbereidingen te gaan treffen, 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 leveren 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.

Vakantie: toestemming krijgen voor vakantie onder schooltijd is niet van toepassing.
Geen extra verlof mogelijk
bij activiteiten van verenigingen; vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (bijvoorbeeld in het geval
van speciale aanbiedingen in het laagseizoen); bij familiebezoek buiten de vastgestelde schoolvakanties
eerder vertrekken voor een schoolvakantie of later arriveren na een schoolvakantie; het argument ‘mijn kind is
nog jong dus hij/zij kan verzuimen’; het argument ‘vlak voor de vakantie wordt toch bijna geen les meer
gegeven’.
Wanneer spreken we over mogelijk verlof? (1 t/m 10 schooldagen)
Op de dag van het huwelijk van bloed- en aanverwanten in de eerste, tweede en derde graad van het kind 1
dag, op de dag van herdenking van het 25-, 40-, 50-, en 60- jarig huwelijksjubileum van zijn ouders, stief- ,
pleeg- of grootouders is 1 dag, bij ernstige ziekte van ouder(s): stief - of pleegouders, van het kind is 1 dag; bij
de
overlijden van een ouder(s), grootouder(s), stief - of pleegouders en bloed- en aanverwanten tot en met de 3
graad: 1 dag, bij verlening dient u dit in overleg met schoolhoofd te doen, verhuizing van gezin: 1 dag.
Graden in verwantschap:
ste
de
de
1 graad: ouders, 2 graad: grootouders, broers en zussen, 3 graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en
nichten (kinderen van broers en zussen)
Wat moet er gebeuren als uw kind ziek is?
Meldingen van ziekte conform afgesproken regels, ouder(s)/verzorger(s)/instantie moeten het schoolhoofd vóór 9:00
de
uur ’s morgens (telefonisch) melden. Op de 11 dag moeten de ouder(s)/verzorger(s)/instantie een schriftelijke
verklaring van de arts/specialist afgeven aan het schoolhoofd. En bij langdurig ziekteverzuim van het leerplichtig kind
zijn de ouders verplicht een brief van arts/specialist in te leveren bij het schoolhoofd
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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.
Met de vriendelijke groeten,

