Aanvraagformulier
Verlof buiten de schoolvakanties
Datum aanvraag (vandaag): ______________________________________________ ______
Naam leerling

:___________________________________________________________

Groep

:___________________________________________________________

Geboortedatum

:___________________________________________________________

Periode van gewenste afwezigheid : dd.____________________t/m dd. ___________________

Naam ouder/verzorger : ___________________________________________________ ______
Adres

:___________________________________________________________

Telefoonnummer

:___________________________________________________________

Extra Verlofaanvraag wegens:











Overlijden van een bloed- of aanverwant, pleegouder/verzorger
Ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant, pleegouder/verzorger
Situatie waarin sprake is van een medische of sociale indicatie¹
Huwelijk van een bloed- of aanverwant, pleegouder/verzorger
Het 12 ½, 25, 40, 50, en 60 jarig ambts- of huwelijksjubileum van een bloed- of aanverwant,
pleegouder, verzorger (max. 1 dag)
Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden
Verhuizing
Plichten te vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging
Seizoensgebonden / specifieke aard van het beroep van één van de ouder(s)/verzorger(s).
Werkgeversverklaring noodzakelijk, waaruit blijkt dat vakantie alleen buiten de schoolvakantie
mogelijk is (max. 10 dgn.)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Handtekening ouder/verzorger__________________________________
Uw verzoek is TOEGEWEZEN / AFGEWEZEN
Bs. De Teugelaar, directie

__________________________________

¹ Hierbij dient een verklaring van een arts/maatschappelijke/hulpverlenende instantie te worden
toegevoegd, waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is.

Leerplicht
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven.
Kinderen zijn leerplichtig de maand nadat ze vijf jaar zijn geworden. Dit betekent dat uw kind
vanaf deze leeftijd niet zomaar van school weg mag blijven.
In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk en mag u dus extra
verlof aanvragen. De leerplichtwet beperkt de mogelijkheden tot het verlenen van extra verlof.
De omschreven gewichtige omstandigheden (aan de voorzijde) komen in aanmerking voor
extra verlof. Echter hierbij gelden de volgende kanttekeningen:
► Voor de eerste twee lesweken van het schooljaar mag de directie geen verlof geven. De
achtergrond van deze bepaling is dat de leerlingen niet met een achterstand mogen
beginnen aan het nieuwe schooljaar.
► Vakantieverlof wegens specifieke aard van het beroep van één van de
ouder(s)/verzorger(s) mag slechts éénmaal per schooljaar worden verleend én mag niet
langer dan 10 aaneengesloten schooldagen duren. De directie mag geen verlof geven
indien dit niet de enige vakantie is, m.a.w. verlof wordt gegeven indien vakantie tijdens de
‘gewone’ schoolvakantieperiode (voorjaar, mei, zomer, herfst, kerst) onmogelijk is.
Is er eenmaal (voor een kortere periode) verlof voor een vakantie verleend dan mag er niet
nog eens een beroep op verlof worden gedaan.
Extra verlof bij gewichtige omstandigheden valt uiteen in twee categorieën: tot 10 schooldagen
en meer dan 10 schooldagen. Het belangrijkste verschil is dat in het eerste geval de directeur
van de school beslist over het al dan niet toekennen van het verlof en bij meer dan 10 dagen de
leerplichtambtenaar.

De volgende situaties zijn o.a. voorbeelden van geen gewichtige omstandigheden en dus kan
de directie u geen verlof verlenen:
-Familiebezoek in het buitenland
-Oriënteren op terugkeer naar land van herkomst of emigratie;
-Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
-Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
-Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te
gaan
-Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte
-Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn
Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u het niet eens bent met dat besluit,
kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient binnen zes weken een bezwaarschrift in bij de
directie van de school. Binnen zes weken neemt de directie een beslissing op het
bezwaarschrift. Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen zes weken in beroep
gaan bij de rechtbank.
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar
wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. Scholen hebben meldingsplicht en dus is de
directie verplicht het ongeoorloofd schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. De
leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

Voor het aanvragen van extra verlof kunt u bij de leerkracht van uw kind een aanvraagformulier
ophalen, dat u thuis invult, eventueel van bijlage(n) voorziet en weer bij de leerkracht inlevert. U
ontvangt het formulier met een reactie van de directie via uw kind terug.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
T. van Dijk, directeur
Basisschool De Teugelaar

