Aanvraagformulier verlof buiten de schoolvakanties
Gegevens van de aanvrager:
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Periode verlof:
Begindatum:
Einddatum:
Dagdelen:
Totaal aantal dagen:
Naam kind(eren)

□ ochtend

□ middag
Geboortedatum

□ hele dag
Groep

Reden verlofaanvraag (aankruisen wat van toepassing is):
 Verhuizing: maximaal 1 schooldag
 Huwelijk familielid (t/m 3e graad): maximaal 1 dag (indien er ver gereisd moet worden maximaal 2 dagen en in
het buitenland maximaal 5 schooldagen)
 Ambts- of huwelijksjubileum ouders/grootouders: maximaal 1 dag
 Ernstige ziekte van ouders, bloedverwanten (t/m 3e graad): verlofduur i.o.m. de directie
 Overlijden/begrafenis/crematie familielid: maximaal 1 dag bij 3e en 4e graad, maximaal 2 schooldagen bij
2e graad
 Verlof buiten schoolvakantie*: maximaal 10 dagen per jaar (niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie,
aanvraag is voorzien van werkgeversverklaring en verklaring accountant)
 Andere gewichtige reden (geen vakantie)** : maximaal 10 dagen per jaar, > 10 dagen verzoek aan de
leerplicht- ambtenaar
Motivatie/toelichting op aanvraag verlof:

Ondergetekende heeft dit formulier naar waarheid ingevuld.
Handtekening ouder/verzorger:
Beslissing directie:
Handtekening directie:
Motivering/toelichting:

akkoord / niet akkoord

Toelichting:
Leerplicht.
Kinderen zijn leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij/zij 5 jaar is geworden.
Vaak gaan kinderen al vanaf hun vierde jaar naar school. Uw kind is dan weliswaar niet leerplichtig, maar u wordt
geacht dezelfde regels te volgen die gelden voor leerplichtige kinderen.
Verlof.
Kinderen kunnen vrij krijgen voor een belangrijke gebeurtenis, bijvoorbeeld voor een bruiloft of een begrafenis. De
directeur beslist bij een aanvraag tot 10 dagen. Bij de aanvraag voor vakantieverlof en bij gewichtige omstandigheden
zal de directeur de aanvraag met de leerplichtambtenaar bespreken. Verlof wordt niet toegekend voor een lang
weekend weg, kamp, familiebezoek of bij eerder vertrek of latere terugkomst van een vakantie.
Een verlofaanvraag moet 8 weken van te voren schriftelijk bij de directeur van de school worden ingediend. Het is
mogelijk dat u bewijsstukken moet laten zien. De directeur van de school deelt het besluit schriftelijk (via dit formulier)
mee.
Indien u het niet eens bent met de beslissing, kan u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken
na de datum van de beslissing een bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school. Wanneer u verlof aanvraagt
en dit wordt afgewezen, dan moet u zich daaraan houden. Doet u dat niet, dan riskeert u daarmee rechtsvervolging.
Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties.
*Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt slechts voor zeer specifieke beroepsgroepen toegekend.
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet dient minimaal 8 weken van tevoren bij
de directeur van de school te worden ingediend. De directeur beslist over het verzoek en er vindt overleg met de
leerplichtambtenaar plaats. Verlof wordt slechts verleend indien u aan alle drie de onderstaande punten voldoet:
• wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders is het slechts mogelijk om buiten de
schoolvakanties op vakantie te gaan;
• bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden toegevoegd waaruit de aard van het beroep en de
verlofperiode van de betrokken ouder blijkt en waarin staat aangegeven dat verlof binnen de vastgestelde
schoolvakanties niet mogelijk is;
• aangetoond kan worden dat een vakantie in de schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen
zal leiden. Dit dient te worden onderbouwd met een accountantsverklaring.
Vakantieverlof mag, binnen deze drie bovengenoemde voorwaarden:
• niet langer dan tien schooldagen duren;
• niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar;
• als het de enige vakantie van de ouder(s) en het kind / de kinderen gezamenlijk in dat schooljaar betreft.
Andere gewichtige omstandigheden.
**Onder gewichtige omstandigheden vallen situaties die buiten de wil van de ouder(s) en/of de leerling liggen. Een
verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden dient minimaal 6 weken van tevoren worden
ingediend. Wanneer er verlof voor meer dan 10 schooldagen wordt aangevraagd, zal de aanvraag via de directeur
van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling worden voorgelegd. De
leerplichtambtenaar beslist over het verzoek.
Waarschuwing:
De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim te melden.
De leerplichtambtenaar zal dan een onderzoek starten naar de oorzaak van het verzuim en u uitnodigen voor een
gesprek. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden
opgemaakt.

