AANVRAAG BUITENGEWOON VERLOF
Gegevens aanvrager
naam en voorletter(s)
adres
postcode/woonplaats
telefoonnummer

:
:....................................................................................................................................................
:....................................................................................................................................................
:....................................................................................................................................................
:....................................................................................................................................................

Gegevens leerling(en)
naam
naam
naam

:
:.............................................................................................................................groep :............
:.............................................................................................................................groep :.............
:.............................................................................................................................groep :.............

Kinderen uit het gezin die op een andere school zitten en waarvoor ook verlof wordt aangevraagd:
naam
:............................................................................................ school:............................................
naam
:............................................................................................ school:............................................
naam
:............................................................................................ school:............................................
Dag/periode verlof

:.....................................................................................................................................................

Reden voor het verlof
:
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
plaats en datum

:......................................... / ………………………… handtekening:......................................................

In te vullen door de directie:
Het verlof wordt
wel
niet verleend.
Reden voor het niet verlenen van het verlof:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
plaats en datum

:............................................/ ………………………… handtekening:....................................................

In te vullen door de leerplichtambtenaar:
Het verlof wordt
wel
niet verleend.
Reden voor het niet verlenen van het verlof:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
plaats en datum

:........................................../ ………………………… handtekening:......................................................

Toelichting op de achterzijde van dit formulier.

MOGELIJKHEDEN VOOR VERLOF
Verlof wegens belangrijke omstandigheden:
 Voor het bijwonen van een huwelijk van familie, voor 1 dag of 2 dagen als het huwelijk ver buiten de
woonplaats wordt gesloten;
 Bij het 12 ½ -, 25-, 30-, 35-, 40-, 50-, 55- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor ten
hoogste 1 dag;
 Bij het 25-, 40-, en 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders, voor ten hoogste 1 dag;
 Bij ernstige ziekte van een familielid, de duur wordt bepaald in overleg met de directie;
 Bij het overlijden van een familielid, de duur wordt bepaald in overleg met de directie;
 Voor het voldoen van een wettelijke verplichting, voor zover dat niet buiten schooltijd kan;
 Voor het voldoen aan een verplichting gebaseerd op een bepaalde godsdienst of levensovertuiging, voor ten
hoogste 1 dag;
 Voor een verhuizing, ten hoogste 1 dag.
Afwijking van de duur van het verlof is mogelijk. Het uitgangspunt bij het verzoek en de beslissing is: “Is het in het
belang van het kind? “
Geen belangrijke omstandigheden zijn bijvoorbeeld de verjaardag van een familielid, een nationale feest- of
gedenkdag van een ander land en vakantie.
vakantieverlof:
Het is niet mogelijk om extra verlof aan te vragen om op vakantie te gaan. Extra vakantieverlof kan bij hoge
uitzondering uitsluitend en alleen worden verleend als het door de zeer specifieke aard van het beroep van de
ouders niet mogelijk is om in één van de schoolvakanties op vakantie te gaan. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld
beroepen in de agrarische of toeristische sector. U dient dan een werkgeversverklaring te overleggen!!
Vakantieverlof mag slechts eenmaal per jaar worden verleend voor ten hoogste 10 aaneengesloten schooldagen.
Het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste 2 schoolweken van het schooljaar.
Er mag geen vrij worden gegeven in bijvoorbeeld de volgende gevallen: familiebezoek in het buitenland, vakantie in
een goedkopere periode, het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden, eerder vertrek en/of latere terugkeer in
verband met (verkeers)drukte of dan andere kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben.

