Aanvraagformulier vakantie en verlof

Aan de directeur van:
Kindcentrum de Regenboog
Kennedystraat 3
5427 CH Boekel
Tel. 0492-321909
Aanvraag verlof als bedoeld in artikel 13a en 14 van de leerplichtwet 1969. (z.o.z.)

In te vullen door de aanvrager:
Naam aanvrager:………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats:………………………………………………………
Telefoon:…………………………………………………………………………
Leerling waarvoor verlof wordt aangevraagd:
Naam

Geboortedatum

groep

Periode van het verlof:………………………………………………………….
Reden voor verlof: (hieronder kunt u een keuze maken)
o Verhuizing: 1 dag.
o Wettelijke verplichtingen voor zover dit niet buiten de lesuren kan: 1 dag
o 12 ½-, 25-, 40-, 50 en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: 1 dag.
o 25-, 40-, 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: 1 dag.
o Ernstige ziekte van ouders of familie tot en met de derde graad: periode in overleg met
de ouders.
o Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maximaal 4 dagen.
o Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen.
o Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde of vierde graad: maximaal 1 dag.
o Andere omstandigheid, nl.….........................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum:
Handtekening ouder/verzorger:

Datum:
Directie:

Beste ouders,
Bij een verzoek om extra verlof tot en met 10 dagen is de schooldirecteur verantwoordelijk
voor het toekennen of afwijzen. De directeur bepaalt of hier sprake is van gewichtige
omstandigheden. Er is sprake van een gewichtige omstandigheid als het gaat om zaken die
buiten de wil van ouders/kind liggen en/of een onevenredig groot nadeel tot gevolg heeft als
het verlof niet wordt ingewilligd.
De onderstaande opsomming zijn voorbeelden die niet behoren tot gewichtige
omstandigheden zoals bedoeld in de leerplichtwet:
 Familiebezoek in het buitenland;
 Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
 Vakantie in verband met een gewonnen prijs of cadeau;
 Vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
 Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakantie op vakantie te gaan;
 Eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers-)drukte;
 Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn;
 Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.
Uitzonderingen altijd in overleg met de leerplichtambtenaar;
 Oriëntatie op (r)emigratie;
 Sabbiticals;
 Onderwijskundige en sociaal emotionele ondersteuning/training op initiatief van de
ouders zonder toestemming van de school;
 Bezoek aan een arts (bijvoorbeeld: tandarts, huisarts, specialist, orthodontist,
logopedist) waarvan redelijkerwijs aangenomen kan worden dat dit buiten schooltijd
kan plaats vinden.
De schooldirecteur mag op basis van dit soort verzoeken dus geen verlof verlenen. Volgens
de leerplichtwet heeft de leerplichtambtenaar de taak toe te zien op het al dan niet terecht
verlenen van verlof door de schooldirecteur.

