Aanvraagformulier voor buitengewoon verlof
Gegevens ouders / verzorgers:
Naam
Telefoon
Periode waarvoor het extra verlof is aangevraagd:
Datum gewenst verlof: van _______________________ tot en met _______________________

De reden waarom dit verlof is aangevraagd:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Gegevens leerlingen :
Naam

Geboorte datum

Handtekening ouder/verzorger

Datum aanvraag

Groep

IN TE VULLEN DOOR DE DIRECTEUR
Het verlof wordt wel / niet verleend.
Reden waarom het niet wordt verleend:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Handtekening
Datum

Richtlijnen verlof:
In een aantal gevallen kunnen kinderen tijdelijk worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof.
Kinderen hoeven voor één dag of voor een beperkt aantal dagen niet naar school. Het is de
verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend dit verlof aan te vragen.
Aanvragen tot 10 schooldagen per schooljaar dienen ingediend te worden bij de directeur van de school. Let op:
eerdere aanvragen in hetzelfde schooljaar worden meegeteld! Aanvragen boven de 10 schooldagen dienen
ingediend te worden bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente.
Wel extra verlof mogelijk
• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind:
maximaal 1 dag als het huwelijk binnen de woonplaats wordt gesloten
maximaal 2 dagen als het huwelijk buiten de woonplaats wordt gesloten en ver gereisd moet worden
maximaal 5 dagen als het huwelijk in het buitenland wordt gesloten
• 12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: 1 dag
• 12 ½, 25, 40, 50 of 60 jarig huwelijksjubileum van grootouders: 1 dag
• 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: 1 dag
• ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in
overleg met directeur maar maximaal 2 weken
• overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de
directeur maar maximaal 2 weken
• verhuizing van het gezin: één dag
Graden in verwantschap
1e graad: ouders
2e graad: grootouders, broers en zussen
3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen)
4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes). Oudooms en oudtantes, achterneven en
achternichten
Vakantie onder schooltijd
Voor vakantie onder schooltijd kan uitsluitend toestemming worden gegeven als een kind tijdens de
schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders.
Bij de aanvraag moet een verklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep van de
betrokken ouder blijkt. Verder moet met de volgende voorwaarden rekening worden gehouden:
In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken vóór het gevraagde
verlof bij de directeur te worden ingediend en de totale verlofperiode is nooit langer dan 10 dagen. De
verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen

Verlof voor religieuze feestdagen
Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of
levensovertuiging. De vrijstelling geldt voor één dag, namelijk de dag waarop de plicht vervuld moet worden.
Als de leerling gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, moeten zijn ouders dit minimaal twee
dagen van tevoren melden bij de directeur van de school. Carnaval is géén religieuze feestdag

