AANVRAAGFORMULIER VAKANTIE EN VERLOF
1. Regels vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 2 maanden van te voren aan de directie van de school
te worden voorgelegd.
Vakantie verlof is alleen mogelijk als:
- wegens specifieke aard van het beroep van een van de ouders vakantie tijdens geen enkele
schoolvakantie mogelijk is.
- Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële
schoolvakanties mogelijk is.
Dit vakantieverlof mag:
- eenmaal per schooljaar worden verleend
- niet langer duren dan 10 schooldagen
- niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar
2. Regels gewichtige omstandigheden: 10 schooldagen per jaar of minder
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden, dient vooraf of binnen twee
dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directie van de school te worden voorgelegd.
Als gewichtige omstandigheden tellen:
- het voldoen van een wettige verplichting, voor zover dit niet buiten lesuren kan geschieden
- het vervullen van godsdienstige of levensbeschouwelijke verplichtingen
- verhuizing, ten hoogste één dag
- het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m 3e graad voor één dag of ten
hoogste twee dagen
- ernstige ziekte van of bloed- of aanverwanten t/m 3e graad, de duur zal in overleg met
directie worden vastgesteld
- het overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad, voor ten hoogste vier dagen
- het overlijden van bloed- of aanverwanten in de 2e graad, voor ten hoogste twee dagen
- het overlijden van bloed- of aanverwanten in de 3e graad, voor ten hoogste één dag
- het bijwonen van een 25-, 40-, en 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders, voor
één dag
- het bijwonen van een 12½- 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of
grootouders, voor één dag
- eventueel, andere naar het oordeel van de directie, belangrijke redenen, maar géén
vakantieverlof
3. Regels gewichtige omstandigheden: meer dan 10 schooldagen
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan tien
schooldagen per jaar, dient minimaal één maand tevoren via de directie van de school, bij de
leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd.
Verlof zal verleend worden indien:
- de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker kunnen overleggen,
waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van een medische of sociale indicatie
betreffende een van de gezinsleden.
WAARSCHUWING:

De directie is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden.
Tegen ouders zal dan een proces-verbaal worden opgemaakt.

A. IN TE VULLEN DOOR AANVRAGER
Achternaam: __________________________________________________
Voornaam(en) leerling(en): _______________________________________
Postcode +Adres: _______________________________________________
Woonplaats: __________________________________________________
Telefoon: _____________________________________________________
Groep(en): ____________________________________________________
Geboortedatum leerling(en): _____________________________________
Periode verlof: _________________________________________________
Reden verlof: __________________________________________________
Plaats en datum: _______________________________________________
Handtekening: _________________________________________________
Bijlagen: ja/nee ________________________________________________
B. IN TE VULLEN DOOR SCHOOL
Het verlof wordt wel/niet verleend.
Reden: _______________________________________________________
_____________________________________________________________
Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen binnen zes weken na
dagtekening van deze beschikking gemotiveerd:


een bezwaarschrift indienen bij de directie van de school (dit kan indien de aanvraag
betrekking heeft op vakantieverlof of wegens gewichtige omstandigheden; 10 schooldagen
of minder)*



een bezwaarschrift indienen bij gemeente, t.a.v. de leerplichtambtenaar (dit kan indien de
aanvraag betrekking heeft op gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen)*
*Gaarne aankruisen wat van toepassing is.

Ondertekening door de directie,
Datum: _______________________________________________________
Naam: _______________________________________________________
Handtekening: _________________________________________________

