
T e s s a  d e  J o n g

D
é
 tip

s o
m

g
o
e
d
 v

o
o
rb

e
re

id
te

 zijn
!

T R A V E L L I N G  T H E  Y O U N G  O N E S

Met deze Roadmap en tips

weet jij hoe je met

leerplichtige kinderen

langer op reis kunt!

Met deze

Roadmap
weet jij

hoe je kunt

reizen met
leerplichtige

kinderen 



Je hebt dit e-book gedownload dus dat
betekent dat j� graag op reis wilt met je gezin.
Wat onw�s leuk!
W� hebben dit gedaan en het was oprecht één
van de mooiste ervaringen die ik heb gehad.
Het is heel speciaal om deze gelegenheid te
creëren, om echt de t�d te hebben met en voor
elkaar.

Ik ben Tessa. Leerkracht online, maar ook in de
klas en ervaringsdeskundige op het gebied van
reizen met leerplichtige kinderen.
Samen met m�n man heb ik 2 jongens en
t�dens de zwangerschap van de jongste
ontstond ooit het plan om een langere t�d te
gaan reizen.
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Hi, ik ben Tessa!

Hoe onze zoektocht begon
In die t�d, jaren geleden, had ik een leerling in
groep 8. Z� ging een half jaar met haar ouders
op reis en schreven zich uit.
Haar ouders namen voor alle kinderen werk
mee en we hielden contact door geregeld met
de klas te mailen.
Dat wilde ik later ook! Als het aan m�n partner
lag, trokken we permanent de wereld over, dus
in die periode, het laatste trimester van m�n
zwangerschap, besloten we: ooit gaan w� met
onze 2 jongens een lange reis maken.
We waren toen in de veronderstelling dat ik als
leerkracht in ieder geval zelf de kinderen les zou
mogen geven, dus dat dachten we vast
getackeld te hebben.
In de jaren daarna kwamen we er achter dat het
zo eenvoudig nog niet was! Ook als leerkracht
mocht ik niet op reis m�n eigen kinderen
lesgeven.
De leerplichtwet bleek een schoolplichtwet en
zo begon de zoektocht naar informatie hoe we
onze reisplannen wel zouden kunnen realiseren.

Want dat we zouden gaan, dat stond vast!

In de aanloop naar onze reis toe heb ik uren en
uren op internet lopen struinen naar informatie
hoe we het op een goede manier konden regelen
om met onze kinderen langer op reis te kunnen.
Diverse forums heb ik doorgespit, contact
gezocht met gezinnen die ons al waren
voorgegaan, instanties gebeld en gemaild hoe
we alles konden regelen, enzovoort, enzovoort.
En nergens vond ik die informatie handig b�
elkaar. Het forum kwam er misschien als
platform nog het dichtstb� in de buurt, maar
binnen het forum stond nog steeds niet alle
informatie b� elkaar.
Zo ontstond m�n website. Een plek waar je alle
informatie wel b� elkaar vindt. In ieder geval zo
compleet en up-to-date mogel�k.
En van daaruit ontstond Les van Tes als dienst
om jou ook verder te helpen met het onderw�s
zelf. Want als je eenmaal weet hoe je met
leerplichtige kinderen op reis kunt en dit
geregeld hebt, dan wil je daarna het onderw�s
ook goed op de rit hebben!

In dit e-book vind je m�n meest waardevolle tips
b� elkaar.

Veel plezier met je voorbereidingen!

Lieve groet Tessa!
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De Roadmap doorlopen is niet zo ingewikkeld. Bek�ken welke opties voor jullie
situatie het best passend is, verschilt per gezin. De volgorde staat niet vast.

Deze Roadmap laat je zien welke stappen je kunt zetten. En er leiden meerdere
wegen naar Rome. Het ligt aan jullie persoonl�ke situatie welke route voor jullie het
handigste is.

De Roadmap met b� elke stap een toelichting vind je overigens in de handleiding
'T�del�k vertrekken naar het buitenland.'

Naast deze Roadmap deel ik ook heel graag m�n 10 beste tips met je over reizen met
(leerplichtige) kinderen! Die lees je op de volgende bladz�des.



©travellingtheyoungones

Tip 1
Op wereldreis met je gezin?
Stap op t�d naar school om je plannen te bespreken

Wanneer je langer dan 10 dagen weg wilt, kan school niet echt iets voor je
betekenen als het om leerplicht gaat. Toch is het f�n om t�dig met school in gesprek
te gaan. Juist als j� goed voorbereid bent en laat merken dat je weet hoe het met
leerplicht zit. School kr�gt dan het gevoel dat je geen verwachtingen hebt rondom
leerplicht vanuit school. Wel laat je merken dat je het vooral belangr�k vindt om
samen met school te k�ken hoe jullie het onderw�s kunnen vormgeven onderweg,
zodat b� terugkomst je kind zo moeiteloos mogel�k weer in kan stromen. En daar is
school natuurl�k ook b� gebaat.
Met Les van Tes ben ik hier vaak de verbindende factor in, zodat je met de middelen
van school toch ook de begeleiding van een leerkracht hebt.
Voor school is het f�n niet de druk te voelen dat je van hen een vr�stelling verwacht,
maar dat je vooral wilt inzetten op het onderw�s.

Tip 2
School mag maximaal 10 dagen buitengewoon verlof verlenen in 1
schooljaar. Hier moet een gegronde reden voor z�n.

Wanneer je een legitieme reden hebt voor verlof, kun je dit b� school aanvragen.
Denk dan aan een bruiloft of jubileum, een begrafenis of andere uitzonderl�ke
omstandigheden. Meestal kr�g je dat verlof door school toegewezen.

School mag maximaal 10 dagen verlof toekennen.

Heb je seizoenswerk of kun je om heel duidel�ke redenen niet t�dens een reguliere
schoolvakantie 14 dagen weg? Dan kun je aanvragen of je buiten de vakantie weg
mag. Je moet aantoonbaar niet 2 weken weg kunnen binnen een vakantie en
wanneer school dit verlof toekent, mag dit niet aan de zomervakantie vastziten.
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Tip 3
Verlof aanvragen <10 dagen gaat via de directeur, >10 dagen gaat via
de leerplichtambtenaar

Deze is duidel�k. B� kortdurend verlof van 1 of enkele dagen, vraag je dit aan b� de
directeur van de school.
Wanneer het gaat om meer dan 10 schooldagen, zal de directeur je door moeten
verw�zen naar de leerplichtambtenaar. Dit komt omdat een school niet meer dan 10
schooldagen verlof mag toekennen.

Vervolgens is aan jou de vraag of je contact opneemt met de leerplichtambtenaar.
Dit hangt misschien af van hoe lang het verlof zou z�n, of je wel of niet uit gaat
schr�ven en of je denkt dat het verlof toegekend zal worden.

Tip 4
De leerplichtambtenaar hoeft niet de eerste te z�n die je spreekt over
reisplannen met je gezin

Het l�kt misschien een heel logische stap, contact leggen met de
leerplichtambtenaar omdat je een langere t�d weg wilt. Je weet tenslotte dat school
dit niet kan toekennen.
Toch kan de leerplichtambtenaar ook juist één van de laatste personen z�n die je
inlicht.
Waarom?
Je wilt eerst voor jezelf helder hebben wat jullie route hierin wordt. Wel of niet
uitschr�ven b�voorbeeld. Want misschien hoef je helemaal geen contact te leggen
(namel�k wanneer je utischr�ft). Wil je open kaart spelen en juist wel het gesprek
aangaan, dan hoeft dit nog steeds niet ruim vooraf.
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Tip 6
De Nederlandse leerplichtwet is feitel�k een schoolplichtwet.

Dit betekent in de prakt�k dat een kind fysiek een school moet bezoeken.
Schoolplicht is dus iets anders dan leerplicht. In Nederland is er dus ook schoolplicht.
Als ouder of wettel�k voogd ben je er verantwoordel�k voor dat je kind ingeschreven
is b� een school en deze regelmatig bezoekt.
Wanneer je langer naar het buitenland gaat, zul je iets moeten regelen waardoor je
kind naar school gaat. Een school in het buitenland kan een optie z�n. Een digitale
school als de Wereldschool dus niet. Uitschr�ven is een optie waardoor de leerplicht
komt te vervallen.

Tip 5
Artikel 41 WPO geeft basisscholen de bevoegdheid het onderw�s voor
ieder kind verschillend in te richten.

Dit wetsartikel komt uit de Wet Primair Onderw�s. Dus niet de leerplichtwet.
Als ouders dien je een verzoek b� school in dat je graag van dit wetsartikel gebruik
zou willen maken. De school mag zelf beslissen of z� hieraan mee wilt werken. Je
maakt met elkaar afspraken over hoe het onderw�s voortgezet wordt. Scholen
behouden zorgplicht en de leerling bl�ft ingeschreven. School hoeft b� deze
overeenkomst een leerling niet absent te melden. 
In essentie is dit wetsartikel niet bedoeld om in te zetten b� reizen. Soms z�n scholen
wel bereid hier medewerking aan te verlenen.
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Tip 8
Begin op t�d met je voorbereidingen en bl�f het niet zelf uitzoeken.

Het is ontzettend leuk; op internet rondstruinen naar alle informatie die er is over
reizen met kinderen. Er is veel te vinden, heel veel. Er z�n je namel�k al heel veel
gezinnen voorgegaan én velen van hen delen dit online. Super leuk!

Maar het kost je ook ontzettend veel t�d.
Voor inspiratie kun je echt ontzettend veel vinden en inmiddels is er ook al veel te
vinden over hoe je bepaalde zaken kunt regelen. B�voorbeeld over leerplicht, maar
ook over wel of niet uitschr�ven. Maar al deze informatie b� elkaar verzamelen en
hieruit weer de juiste volgorde in bepalen: Waar begin je?
Dat is best een klus. Met deze Roadmap en m�n 10 beste tips heb je al een eerste
stap gezet om niet eindeloos veel t�d kw�t te z�n hiermee.
Gun jezelf af en toe de t�d om je te verliezen in alle informatie en inspiratie die je leest,
maar gun jezelf ook de t�d door dit juist te besparen en aarzel niet om contact met me
op te nemen, zodat ik je heel concreet verder op weg kan helpen.

Tip 7
Je kunt niet alleen een kind uitschr�ven.

Een leerplichtambtenaar heeft als taak te controleren dat een kind ingeschreven is
b� een school en deze regelmatig bezoekt. Dit betreft kinderen die in Nederland
wonen.
Wanneer een kind uitgeschreven is, hoeft een leerplichtambtenaar niet te
handhaven. Wel wil deze graag dat een kind elders een school bezoekt.
B� de gemeente kun je niet alleen je kind uitschr�ven. De gemeente zal een kind
alleen willen uitschr�ven samen met één of beide ouders/voogden.
Dit, om te voorkomen dat kinderen kw�traken of onder toestemming van een ouder
meegenomen wordt.
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Tip 9
Zelf lesgeven onderweg?
Gebruik zoveel mogel�k de bekende lesmethodes van school

Wanneer je van plan bent zelf met je kind aan het onderw�s te werken, dan is het
voor je kind heel f�n als dit zoveel mogel�k met de bekende boeken van school
gebeurt.
Een reis zal een hoop veranderingen met zich meebrengen en veel nieuwe indrukken.
Dan kan het voor kind heel f�n z�n, in een wereld die anders is, dat de schoolboeken
vertrouwd z�n.
Lesgeven onderweg zal niet alt�d makkel�k z�n. Een kind is zeker niet alt�d
gemotiveerd en je eigen geduld is ook wel eens iets minder.
De bekende manier van werken, helpt dan in ieder geval.
Elke week een planning, zodat een kind weet welke lessen het kan doen, helpt hier
ook b�.

Tip 10
Neem de t�d! Ga niet rennend van start

De laatste loodjes wegen het zwaarst en dat geldt ook voor de laatste dagen of
weken voor vertrek.
Er is vaak veel wat pas op het laatste moment geregeld kan worden, familie en
vrienden willen je nog zien en vaak heb je in je huist ook nog het één en ander te
doen.
Ben je vervolgens onderweg, neem dan eerst de t�d.
De t�d om tot jezelf en tot elkaar te komen. Neem even vakantie als het ware en ga
niet te snel met het schoolwerk van start. Daar kun je gerust 1 of 2 weken mee
wachten. Of bouw het rustig op. Afhankel�k van de leeft�d van je kind, kun je dit ook
overleggen.
Maar neem de t�d om in het ritme van jullie reis te komen.

Het is eindel�k zo ver!



Dat waren ze!
10 Tips om jou alvast de eerste
handvatten te geven aan het begin
van je reisvoorbereidingen.
10 Tips die jou richting kunnen geven
wanneer je het gesprek met school aan
wilt gaan vanwege jullie reisplannen.
Het z�n tips zodat je een beeld hebt
van de leerplichtwet en daardoor beter
een keus kunt maken tussen de opties
die er z�n. Want er is niet slechts 1
route mogel�k. Je moet bek�ken welke
keus het beste past b� jullie situatie als
gezin.
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Mocht je nog meer informatie willen over de verschillende wetsartikelen in de
leerplichtwet, maar ook over de opties over uitschr�ven en wat hierb� komt k�ken?
Dan zou ik even k�ken op m�n website waar je ook m�n handleiding 'T�del�k
vertrekken naar het buitenland' kunt aanvragen.
De komende periode zal ik je af en toe een mailtje sturen met nog wat meer
informatie, zodat je na het lezen van dit e-book met je reisdroom bezigbl�ft en je
plannen niet op de kast bl�ven liggen.

Deze ervaring is namel�k écht te mooi om niet te realiseren!

Lieve groet Tessa!
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de leerplichtwet,
hoe je met school in gesprek kunt gaan en
waar je onderweg rekening mee kunt houden wanneer je met je kind aan school
werkt.

Plannen om voor langere tijd naar het buitenland te gaan?

Met dit e-book geef ik je 10 heel praktische tips die je direct handvatten geven om aan
de slag te gaan met je reisvoorbereidingen rondom leerplicht.
De tips z�n vooral gericht op:

Je leest hoe het zit met de mogel�kheden van verlof, wanneer je wel of niet een
leerplichtambtenaar inschakelt en hoe school mee kan werken wat het schoolwerk
betreft.

Met dit e-book hoop ik dat je alvast meer duidel�kheid kr�gt en aan de slag gaat om die
reis met je gezin te verwezenl�ken!

Over Tessa de Jong:
Tessa is (online) leerkracht en
ervaringsdeskundige op het gebied van
reizen met leerplichtige kinderen. Z�
begeleidt gezinnen met leerplichtige
kinderen met reisplannen. Ze heeft zelf
met haar gezin gereisd en haar kinderen
waren leerplichtig. Ze helpt jou ook b� het
vormgeven van het onderw�s en b� het
lesgeven onderweg. Zodat j� vol
vertrouwen je kind ook zelf les kunt geven.


