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EXTERNEN ONDER SCHOOLTIJD  

VOORWAARDEN STG. OBS HELMOND 

Zorg voor kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. In het kader 
van het hulp/behandeling onder schooltijd verwacht Stg. OBS Helmond van ouders het volgende 
en stelt een aantal voorwaarden: 

a. De hulp/behandeling is geïndiceerd door een daartoe bevoegd persoon. 
 

b. Gemaakte kosten met betrekking tot hulp/behandeling en eventuele afstemming met de 
school zijn voor rekening van de ouders. 
 

c. Bij het aanvragen van toestemming voor verlof voor hulp/behandeling onder schooltijd 
geven ouders inzicht in alle voor de school relevante informatie die voortkomt uit de 
verslaglegging van het onderzoek dat de basis vormt voor deze aanvraag. 
 

d. Bij het door de ouders inschakelen van extra hulp/behandeling onder schooltijd wordt de 
school vooraf betrokken. 
 

e. Het is voor de school zeer aannemelijk dat het onderwijsrendement met hulp/behandeling 
groter is dan zonder de hulp/behandeling.  
 

f. De school is verplicht op grond van artikel 41 WPO om leerlingen deel te laten nemen aan 
alle aangeboden onderwijsactiviteiten.  Gemiste onderwijsactiviteiten moeten ingehaald 
worden. Er zal een vervangende alternatieve activiteit worden geboden. Artikel 41 van de 
WPO geeft de directeur de bevoegdheid het verlof te verlenen. Omvat het meer dan 10 
dagen, dan is de leerplichtambtenaar degene die hierover moet beslissen. 

 Alleen als de huisarts, specialist of kinderpsychiater nadrukkelijk een verklaring afgeeft 
van de medische of psychiatrische noodzakelijkheid van de behandeling, dan kunnen dat 
type activiteiten als vervangende activiteiten worden beschouwd en mag de leerling 
tijdens schooltijd daaraan deelnemen.  

 Behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) vindt net zoals logopedie, 
fysiotherapie en orthodontie plaats op indicatie. Een bezoek aan deze behandelaars geldt 
als geoorloofd verzuim. De school geeft hiervoor vrij. Aangezien EED een stevige 
belemmering voor het leren kan vormen, heeft het onderwijs een groot belang bij de 
dyslexiebehandeling. Het kind mist schooltijd maar krijgt individuele specialistische zorg 
waardoor het onderwijsrendement groter kan worden. Bij jongere kinderen (7-9 jaar) is 
behandeling na schooltijd door vermoeidheid bovendien vaak minder effectief. 

 
g. In eerste instantie is gepoogd behandeling buiten schooltijd te laten plaatsvinden, tenzij de 

belasting voor de betrokken leerling te groot is.  
 

h. Zolang een kind binnen schooltijd activiteiten verricht die vallen onder de lestijd van de 
leerling, behoudt  de school de zorgplicht. Het kan zijn dat onder schooltijd, deze zorgplicht 
toch even onderbroken is. Bijvoorbeeld wanneer een leerling door een ouder wordt 
opgehaald om tussentijds naar de tandarts te gaan. Op dat moment is de ouder zelf 
verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de leerling. 
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i. De hulp/behandeling duurt in beginsel niet langer dan een jaar.  
Mocht een periode van een jaar niet toereikend zijn, dan volgt opnieuw een aanvraag. 
 

j. De wijze waarop hulp/behandeling wordt uitgevoerd, mag niet conflicteren met de 
werkwijze van de school. 
 

k. De frequentie van het contact tussen school en behandelaar mag geen te grote belasting 
vormen voor de contactpersoon van de school.  
Dat ter beoordeling van de directeur.  
 

l. Per week wordt niet langer dan 90 minuten verzuimd. Reistijd valt binnen deze maximale 
verzuimtijd. Ouders dragen zorg voor beperking van de verzuimtijd waar mogelijk. 
 

m. Verzuim tijdens schoolse evenementen en toetsweken/toetsdagen is niet toegestaan.  
Bij onduidelijkheid hierover beslist de directeur. 
 

n. Bij het gebruik van een ruimte in de school door een externe deskundige wordt altijd een 
gebruikersovereenkomst opgesteld. Voor het gebruik van een ruimte in de school wordt een 
vergoeding gevraagd (vastgesteld op stichtingsniveau).  
 

o. De ouders van het kind (of een volwassen familielid) haalt het kind op van school en brengt 
het weer terug. Op die manier is de school ervan verzekerd dat het vervoer van de leerling 
verantwoord en onder supervisie van volwassenen plaatsvindt. 
 

p. De externe diensten worden niet onder toezicht en leiding van Stichting OBS Helmond 
uitgevoerd. De school bemoeit zich niet met de inhoudelijke dienstverlening van de externe 
diensten en draagt daar ook geen verantwoordelijkheid voor.  
De ouders zelf verantwoordelijk zijn voor hun keuze. 

 

PROCEDURE AANVRAAG EN TOEKENNING 

1. Ouders vragen tijdig het schoolverlof aan ten behoeve van hulp/behandeling onder schooltijd 
door een externe deskundige.  
De aanvraag wordt gedaan bij de interne begeleider. 
 

2. De interne begeleider informeert ouders over voorwaarden inzake hulp/behandeling onder 
schooltijd door een externe deskundige. 
 

3. De directeur bepaalt, na advies interne begeleider of en op welke wijze de school 
medewerking verleent. 
 

4. De interne begeleider draagt zorg voor ondertekening van bijlage door ouders en externe 
hulpverlener (bijlagen worden bewaard in dossier leerling, ESIS). 
 

5. Bij gebruik van een ruimte in de school wordt een gebruikersovereenkomst opgesteld door 
de directeur/teamleider en getekend door gebruiker. 
 

6. Na doorlopen van bovenstaande procedurestappen kan hulp/behandeling onder schooltijd 
aanvangen. 

 
7. Evaluatie wordt opgenomen in dossier leerling (ESIS). 
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EXTERNE HULP ONDER SCHOOLTIJD 

Persoonsgegevens 

Naam leerling: _____________________________________ Geboortedatum: _______________ 

Naam school: ______________________________________  Groep: _______________________ 

Afspraken 

Periode: _______________________________________________________________________ 

Frequentie / dag / tijdstip: __________________________________________________________ 

Tijdsduur (incl. reistijd) verzuim: _____________________________________________________ 

Locatie behandeling: ______________________________________________________________ 

Wijze waarop en wanneer terugkoppeling / afstemming plaatsvindt: ________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Korte omschrijving van de onderwijsbehoefte van de leerling: _____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Doel / verwachte opbrengst:  _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Omschrijving van de activiteiten: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Disclaimer: 

 Ouders zijn geïnformeerd over de voorwaarden externe hulp/behandeling onder schooltijd 

en conformeren zich aan gestelde voorwaarden. 

 De externe diensten worden niet onder toezicht en leiding van Stichting OBS Helmond 

uitgevoerd. De school bemoeit zich niet met de inhoudelijke dienstverlening van de externe 

diensten en draagt daar ook geen verantwoordelijkheid voor. De ouders zelf 

verantwoordelijk zijn voor hun keuze.  

 _________________________ (naam school) en Stichting Openbare Basisscholen Helmond 

zijn niet- aansprakelijk voor het vervoer van en naar de externe locatie voor externe hulp. 

Ouders regelen dit zelf. 

 De aansprakelijkheid voor eventuele schade die________________________ bij 

_________________________(naam externe partij) oploopt  wordt verlegd 

van________________________ ( naam school) bij de externe partij.  

 

Ondertekening 

Ouder(s)/verzorger(s):  Externe hulpverlener/instantie:  Directeur school: 

Plaats:    Plaats:     Plaats: 

Datum:    Datum:     Datum: 

Naam:    Naam en instantie:   Naam: 


