
 

 

   
 

1 

  

 

Ontheffing en vrijstelling lichamelijke opvoeding (LO) 

Soms kan een leerling niet meedoen met de gymles. We maken op Frits Philips 

onderscheid tussen ontheffing, korte vrijstelling en lange vrijstelling. 

Ontheffing LO 

Van ontheffing LO is sprake als een leerling fysiek niet in staat is om het vak LO te 

volgen bijvoorbeeld vanwege blindheid, verlamming, enz. Door deze beperking is een 

leerling niet in staat om prestaties te leveren en/of toetsen te maken waardoor er geen 

eindcijfer voor LO gegeven kan worden. 

De ouders van een leerling in de onderbouw (klas 1 en 2 mavo; klas 1 t/m 3 havo en 

vwo) kunnen contact opnemen met de afdelingsleider wanneer dit het geval is. 

In de bovenbouw maakt LO onderdeel uit van de slaag-zakregeling. Indien van 

genoemde situatie sprake is wordt aan ouders gevraagd een brief te schrijven aan de 

Examencommissie al dan niet met bewijsstukken. De Examencommissie zal een oordeel 

uitspreken over de aanvraag. Daarna gaat de aanvraag naar de rector, het bevoegd 

gezag en ten slotte naar de Inspectie. 

Samengevat is de route: 

Ouders → Examencommissie → rector → bevoegd gezag → administratie  Inspectie 

Korte vrijstelling LO 

In het geval dat een leerling maximaal 5 weken niet kan deelnemen aan de LO-lessen is 

er sprake van een korte vrijstelling LO. Zodra de LO-docent hiervan op de hoogte wordt 

gebracht meldt hij dit bij de leerlingcoördinator. De leerling dient de lessen bij te wonen 

zonder deel te hoeven nemen maar zal een taak krijgen die tijdens de les uitgevoerd 

moet worden. 

Samengevat is in deze situatie de route: 

Ouders → LO-docent → leerlingcoördinator 

Lange vrijstelling LO 

Als een leerling langer dan 5 weken niet in staat is om deel te nemen aan de LO-lessen is 

er sprake van een lange vrijstelling LO. De LO-docent meldt dit bij de leerlingcoördinator. 

Aangezien de oorzaak van langdurig niet deel kunnen nemen aan de LO-les heel 

uiteenlopend kan zijn, is er in deze situatie meestal sprake van maatwerk. In dit geval 

bespreken de LO-docent en de leerlingcoördinator welke onderdelen een leerling in moet 

halen en voor welke onderdelen een vervangende opdracht wordt gegeven. Onderdeel 

van het maatwerk kan zijn dat een leerling zich zowel aan het begin als aan het einde 

van de les meldt bij de LO-docent. De LO-docent geeft een terugkoppeling aan de 

ouders. 

Samengevat is in deze situatie de route: 

Ouders → LO-docent + leerlingcoördinator → administratie  ouders 


