
 

 

 

 

 

Aanvraagformulier Verlof 

p.c.b.s. "De Regenboog" 
Hellevoetsluis. 
 
Hierbij vraagt ondergetekende verlof aan om de onderstaande kinderen de school te laten 
verzuimen: 
 
Naam kind:......................................................................... groep:............... 
 
Naam kind:......................................................................... groep:............... 
 
Naam kind:......................................................................... groep:............... 
 
* De reden van dit verzuim is: 
 
0 Vakantie buiten de gewone vakantieregeling 
 
   Reden:………………………………………………………………………………………… 
    
   ………………………………………………………………………………………………… 
(N.B. Voor meer dan 4 dagen is een werkgeversverklaring verplicht.) 
 
0 Andere,  
 
nl.:........................................................................................................................………. 
 
   .................................................................................................................................... 
 
 
* Periode: ........../........../.......... tot en met ........../........../.......... 
 
* Werkgeversverklaring vereist?:  ja / nee (in te vullen door de school) 
 
Naam aanvrager: .......................................................................... 
 
Adres:   .......................................................................... 
 
Datum:  ........../........../.......... 
 
Handtekening: 
 
   ................................................ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beslissing directie: akkoord / niet akkoord  Paraaf: 
 
Datum:  ........../........../.......... 



LEERPLICHT EN VERLOF. 

 
Om een aantal misverstanden omtrent verlof uit de doeken te doen, bijgaande informatie. 
Op grond van de leerplichtwet kan in principe buiten de schoolvakanties geen vakantie 
worden verleend. Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen 
dat u uw kind buiten de schoolvakanties van school wilt houden. 
 

WANNEER EXTRA VERLOF? 
Ziekte. 
In de eerste plaats natuurlijk als uw kind ziek is. U dient de school zo spoedig mogelijk 
hiervan op de hoogte stellen. 

 
Vakantie. 
De leerplichtwet zegt over vakantieverlof: 
"Vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend indien de leerling vanwege de specifieke 
aard van het beroep van één der ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met 
hen op vakantie kan gaan". 
"Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien 
dagen". 
"Vakantieverlof mag nooit betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het 
schooljaar". 
 

Geen redenen voor vakantieverlof zijn bijvoorbeeld: wintersport, goedkopere 
vakantiemogelijkheden, door anderen betaalde vakanties, reeds gekochte tickets, ontlopen 
verkeersdrukte, "er wordt toch geen les meer gegeven" en dergelijke. 
 
Andere gewichtige omstandigheden. 
De directeur van de school bepaalt of er andere gewichtige omstandigheden zijn, die het 
verlenen van verlof geoorloofd maken. Bijvoorbeeld een begrafenis, een bruiloft of een 
jubileum. 
 

AANVRAGEN VERLOF.  
Er zijn op school formulieren te verkrijgen bij de directie/conciërge om het verlof schriftelijk 
aan te vragen. Na enkele dagen ontvangt u het verzoek terug met een akkoord/niet akkoord 
vermelding.  
Dit formulier wordt via de groepsleerkracht uitgereikt, zodat deze ook op de hoogte is van 
het, al dan niet, toegestane verlof. 
 

NIET EENS MET DE BESLISSING? 
Tegen de beslissing van de directeur kunt u bewaar maken door binnen zes weken na 
uitreiking van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de directie of de 
leerplichtambtenaar van de Gemeente. 
 

ONGEOORLOOFD VERZUIM. 
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd 
schoolverzuim. Tegen ouders kan proces-verbaal worden opgemaakt. De rechter kan in die 
gevallen een forse geldboete opleggen. 
 

LEERPLICHTWET. 
De Nederlandse overheid vindt onderwijs van te groot belang voor de toekomst van de 
kinderen dat zij in de leerplichtwet heeft vastgelegd dat ieder kind naar school moet. 
In die wet staat ook dat het de taak is van de ouders ervoor te zorgen dat hun kind elke dag 
naar school gaat. Een leerling mag dus niet zomaar van school wegblijven.  
 


