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AANVRAAG VAKANTIEVERLOF WEGENS SPECIFIEK BEROEP OUDER(S) 
LEERPLICHTWET 1969, art. 11.f./art. 13a. 
 
N.B. Dit verlof buiten de schoolvakanties kan:  
a.   slechts één maal per schooljaar voor maximaal 10 schooldagen worden verleend; 
b.   nooit worden verleend voor de eerste 2 lesweken van het nieuwe schooljaar; 
c.   niet worden verleend t.b.v. een extra vakantie; 
d.   niet worden verleend t.b.v. een bezoek door allochtonen aan hun land van herkomst; 
e.   indien nodig, alleen worden verleend na overlegging van een verklaring van de 
      werkgever. 
 
Ondergetekende:.............................................................................  
Ouder/Voogd/Verzorger van:............................................................. 
Geb. datum:.............................. Leerling van groep/klas:...................          
verzoekt de directeur van de school om verlof buiten de schoolvakantie te verlenen aan 
bovenstaande leerling i.v.m. het specifiek beroep van de ouder(s). 
 
Beroep ouder(s):............................................................................... 
Het verzoek betreft verlof, maximaal 10 schooldagen, op de volgende data: 
....................................................................................................….. 
 
 
Aanvrager:....................................................................................... 
Adres:....................................................  Plaats:.............................. 
Postcode:.................... Tel. no.:............................        
E-mail:……………………………………………… 
 
Handtekening:.............................................,  Datum:......................... 
       
 
 
 



De beslissing van de directeur van de school op bovenstaand verzoek luidt: 
 
POSITIEF   /   NEGATIEF (zie redenen van afwijzing) 
 
De directeur van basisschool Hermkes te Epen meent om de volgende redenen géén gehoor 
te kunnen geven aan bovenstaand verzoek.  
 
 
 
REDENEN VAN AFWIJZING: 
 
....................................................................................................…………………… 
 
....................................................................................................…………………… 
 
....................................................................................................…………………… 
 
BEZWAAR: 
In geval van afwijzing kunt U binnen 6 weken na de dagtekening van dit besluit een 
bezwaarschrift hiertegen indienen bij de directeur, die dit vervolgens zal voorleggen aan het 
bevoegde gezag van de school. 
Als er sprake is van spoedeisend belang dan kan een verzoek om schorsing of een verzoek 
om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Arrondissementsrechtbank Maastricht, 
sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. 
 
BELANGRIJK: 
Als de leerling, ondanks de afwijzing van de verlofaanvraag, toch niet op school verschijnt, 
dan blijft uiteraard de wettelijke verplichting van melding van (vermoedelijk) ongeoorloofd 
schoolverzuim (Leerplichtwet 1969, art. 21.) van kracht aan de ambtenaar Leerplicht.  
    
 
 
De directeur, 
 
 
Epen,  
 
 
 
 
(handtekening).......................................... 


