
 
Aanvraag voor extra vakantieverlof / 

extra verlof wegens gewichtige omstandigheden 
 

 
Ondergetekende: ………………………………………………………………………….. 
 
Naam: ……………………………………………………………………………………………. 
 
Straat + huisnummer: …………………………………………………………………. 
 
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………….. 
 
Ouder/verzorger van de leerling:  
 
Voornaam:  ……………………………………………  Groep: ……………….. 
 
Verzoekt om ………. dagen   * extra vakantieverlof   
                                         * extra verlof wegens gewichtige omstandigheden 
 
*doorhalen wat niet verlangd wordt. 
 
Datum verlof aanvraag: ……………………………………………………………… 
 
 
Extra vakantieverlof: 
Bijvoegen gemotiveerde verklaring van de werkgever (of eigen verklaring van een zelfstandige) dat één van de 
ouders/verzorgers niet in staat is samen met de leerling in de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan en 
noodzaak gevraagde aantal dagen. 
 
Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden: 
Vermelden van de gewichtige omstandigheden en noodzaak gevraagde aantal dagen. 
 
 
 
 
 
Enschede,   
 
Handtekening aanvrager: ………………………………………………………………. 
 
 
Aanvraag:  Toegestaan  /  Niet toegestaan 
 
Enschede, ………………………..  datum 
 
De directeur van Odbs Europa 
 
 
 
 
 
Bijlage:  
Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties. 
 
 



 
 
 
Bijlage:  
Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties 
 
 
1. Vakantieverlof 
 
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal twee 
maanden tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 
 
Verlof indien: 
Wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de 
schoolvakanties op vakantie te gaan. 
Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof buiten de officiële schoolvakantie 
mogelijk is. 
 
Vakantieverlof mag: 
- Één maal per schooljaar worden verleend. 
- Mag niet langer duren dan tien schooldagen. 
- Mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar. 
 
 
2. Gewichtige omstandigheden tien schooldagen per schooljaar of minder. 
 
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, 
lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor tien schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee 
dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 
 
Hiervoor gelde de volgende voorwaarden: 

a) Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. 
b) Voor verhuizing voor ten hoogste één dag. 
c) Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten. 
d) Bij ernstige ziekte van ouders of aanverwanten, duur in overleg met de directeur. 
e) Bij overlijden van bloed- of aanverwanten, duur in overleg met de directeur. 
f) Bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12,5-, 23-, 40-, 50- en 60 jarige huwelijksjubileum van 

ouders of grootouders voor één dag. 
g) Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen. 

 
 
3. Gewichtige omstandigheden meer dan tien schooldagen per schooljaar. 
 
Een verzoek hiertoe dient minimaal één maand van tevoren via de directeur bij de leerplichtambtenaar van de 
woongemeente te worden voorgelegd. 
 
 
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededelingen te doen van ongeoorloofd schoolverzuim.  
Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden 
opgemaakt. 
 


