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Aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties

Datum

Artikel 11 onder f of onder g, van de leerplichtwet 1969
Zie bijlage voor de voorwaarden

Dit formulier is bestemd voor het aanvragen van verlof op grond van gewichtige omstandigheden. Dit formulier, ingevuld door de ouder
(s)/verzorger(s), wordt aan de directie van de school gegeven. De directie deelt de beslissing schriftelijk mee aan de aanvrager.
In te vullen door ouder(s)/ verzorger(s):
Voor- en achternaam leerling :

Groep :

Geboortedatum :
Adres :

Telefoon:

Postcode & Woonplaats:
Data verlofdagen :

Van

tot en met

Reden voor de aanvraag om verlof buiten de schoolvakantie:
ernstige ziekte/ overlijden familie
huwelijk/ huwelijksfeest

jubileum

andere reden, namelijk:
U kunt hieronder aangeven waarom verlof noodzakelijk is:

Posterholt, datum:
Naam aanvrager:

Handtekening aanvrager: _________________

In te vullen door de directeur:
hj Ik heb besloten de vrijstelling wel / niet te verlenen
Reden: ___________________________________________________________________________________________________

Naam directeur:

Ton Giessen

Datum:

Klik hier om dit formulier uit te printen!

Handtekening directeur:___________________

inleveren
ingeleverde formulieren moet
u zo mogelijk acht weken
indienen bij de directeur van
de school.

Bij te voegen stukken
indien de aanvraag wordt ingediend
op grond van artikel 11 onder f dient
een verklaring van een account te
worden bijgevoegd.

Informatie
als u nog vragen heeft kunt u zicht richten
tot de leerplichtabtenaar van uw gemeente.
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BIJLAGE
BIJLAGE:

Verlofregeling
Verzuim:
Er is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim, als de leerling zonder toestemming van de directeur afwezig is. De directeur is dan verplicht
ongeoorloofd schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar door te geven. Deze zal dan onderzoek doen naar de reden van het
ongeoorloofd schoolverzuim. Te laat komen is ook een vorm van ongeoorloofd schoolverzuim. Bij ziekteverzuim langer dan 7
schooldagen aansluitend of vaker dan 4 keer in 3 maanden kan de directie de schoolarts inschakelen voor onderzoek. Ook bij vermoeden
van onterecht ziekteverzuim is de directie verplicht dit te melden.
Vakantieverlof vanwege specifieke aard van beroep ouders
Een aanvraag voor vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 2 maanden tevoren aan de directeur
van de school te worden voorgelegd. De directeur mag verlof verlenen wanneer aan alle drie onderstaande voorwaarden is voldaan:
- Als tenminste één van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Hiervan dient bewijs overlegd te worden,
namelijk een accountantsverklaring dat het merendeel van de jaarlijkse inkomsten in de vakantieperiode(s) wordt omgezet.
- Als het gezin in geen van de schoolvakanties (dus zowel niet in de zomer-, herfst-, kerstvakantie als tijdens een van de andere
vakantieperiodes) in één schooljaar 2 weken aansluitend met vakantie kan.
- Verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Extra verlof
Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen kinderen extra vrij krijgen van school. Hiervoor dient u een officiële aanvraag te doen
bij de directeur. Het aanvraagformulier voor bijzonder verlof en de voorwaarden zijn beschikbaar op de schoolwebsite en op school.
Onder welke omstandigheden is dit verlof mogelijk?
- bij een wettelijke verplichting, voor zover dat niet buiten de lesuren kan geschieden;
- bij verhuizing (1 dag);
- bij het huwelijk van een bloed- of aanverwant t/m 3e graad (binnen de woonplaats 1 dag; buiten de woonplaats max. 2 dagen)
- bij een ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant t/m de 3e graad (duur in overleg met de directeur)
- bij het overlijden van bloed- en aanverwant in de 1e graad (max. 4 dagen); in de 2e graad (max. 2 dagen); in de 3e en 4e graad (1
dag)
- bij 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van (groot)ouders (1 dag)
- bij andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen.

Vakantie is nooit een gewichtige omstandigheid!
Luxeverlof is niet toegestaan
De leerplichtambtenaar en onderwijsinspectie controleren streng op schoolverzuim. Luxeverlof wordt niet toegestaan. Hieronder
verstaan we:
- Vakantiebezoek in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding,
- Vakantie tijdens schooltijden bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door te laat boeken,
- Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan,
- Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband, tenzij het (inter)nationationale vertegenwoordiging
betreft.
- Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.

