VERLOFAANVRAAG
Dit formulier indienen bij de groepsleerkracht. U ontvangt dit formulier retour van de directie of
administratie met bericht of uw aanvraag is goed gekeurd. Zorg dat de aanvraag tijdig op school is,
zo mogelijk dient het verlof 6 weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd.
Naam leerling:
Groep / juf of meester:
Verzuimdata:
Eerste dag:

Laatste dag:

Totaal aantal dagen:

De verlofaanvraag betreft:
een aanvraag op grond van gewichtige omstandigheden;
 Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind, indien nodig: in Nederland max. 2 dagen,
in het buitenland max. 5 dagen
 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders: 1 dag
 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders: 1 dag
Een kopie van de uitnodiging dient bij de aanvraag te worden bijgesloten.
 Ernstige (levensbedreigende) ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind: duur in overleg met de
directie. Bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing van de leerplichtambtenaar noodzakelijk.
 Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad van het kind: in Nederland: duur in overleg met de directie. In
het buitenland: in overleg met de directie max. 5 dagen
Een bewijsstuk (rouwkaart of –akte) dient bij de aanvraag te worden bijgesloten.
 Verhuizing van het gezin: 1 dag
 Bijzondere talenten (sport/kunst): duur in overleg met de directie
 Verlof vanwege (door school) noodzakelijk geachte therapie welke niet op school plaats kan vinden. In voorkomende gevallen
dient op verzoek een verklaring van een arts, psycholoog of maatschappelijk werker te worden ingeleverd.
-

Graag voor 4-jarige leerlingen ook verlof aanvragen, dan hebben wij inzicht in de reden van afwezigheid. Bij 4-jarigen wordt het
verlof altijd toegekend, omdat uw kind pas vanaf 5 jaar leerplichtig is.
Verlof voor 5-jarigen; Ouders van een 5-jarige leerling mogen, in goed overleg met de directie, hun kind max. 5 uur per week
thuis houden. Deze mogelijkheid voor vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van het kind te voorkomen.

-

een aanvraag op grond van;
 Verplichtingen voortvloeiende vanuit een religieuze feestdag: 1 dag, te weten: _________________________________
 Vakantie buiten de schoolvakantie:
De directeur kan extra vakantie toestaan als voldaan wordt aan alle onderstaande voorwaarden:
- als tenminste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld in de agrarische
sector of horeca
- als op vakantie gaan binnen een schoolvakantie leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s
- als het gezin in geen van de schoolvakanties binnen het schooljaar op vakantie kan
- als de aangevraagde vakantie niet valt in de eerste 2 weken na de zomervakantie en niet langer dan 10 dagen is
U dient een werkgeversverklaring te overleggen.


andere gewichtige omstandigheden, te weten:
Het gaat hierbij om gezins- en familiesituaties die buiten de wil en invloed van de leerling en ouder(s) liggen. Het algemeen
onderwijsbelang zal worden afgewogen tegen het persoonlijk belang en het voorkomen van een onredelijke situatie. E.e.a. naar
oordeel van de directie, eventueel wordt contact met u opgenomen.

-

Een verlofaanvraag voor meer dan 10 dagen moet worden ingediend op school. De directeur stuurt de aanvraag door naar het
Regionaal Bureau Leerplicht dat daarover beslist.
Bij plotselinge situaties kan achteraf verantwoording worden afgelegd bij respectievelijk de directeur van school of de
leerplichtconsulent. Bewaar altijd de bewijsstukken.
Datum:

Handtekening aanvrager:

Relatie tot leerling:

Uw aanvraag wordt WEL / NIET goed gekeurd.
Datum:

Handtekening directie (I.Fonville / E. Wassenaar)

Graden verwantschap in relatie tot leerling; 1e graad: ouders - 2e graad: grootouders, broers/zussen - 3e graad: overgrootouders, ooms/tantes,
neven/nichten (kinderen van broers/zussen) - 4e graad: neven/nichten (kinderen van ooms/tantes), oudooms/oudtantes.
De directie hanteert bij het beantwoorden van de aanvraag criteria voor toekennen of afwijzen van het verlof conform de wetgeving. Zie www.leerplicht.net.

