Aanvraagformulier extra verlof
Dhr./Mevr.
Adres
PC + woonplaats
Telefoonnummer

: ___________________________________________________________________________
: ___________________________________________________________________________
: ___________________________________________________________________________
: ___________________________________________________________________________

Verzoekt om extra verlof te krijgen voor:
Naam leerling
Geboortedatum

Groep

Naam leerkracht(en)

Heeft ook extra verlof aangevraagd voor de volgende kinderen die op een andere (vo-)school zitten:
Naam leerling
Geboortedatum
Groep/Klas
Naam school

Eerste dag van het verlof: _______________________

Laatste dag van het verlof: __________________________

Reden voor het extra verlof (toelichting z.o.z.):
Verhuizing. (max. 1 dag)
Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats. (max. 1 dag)
Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats. (max. 2 dagen)
12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders. (max. 1 dag)
25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders. (max. 1 dag)
Gezinsuitbreiding (max. 1 dag)
Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad. (aantal dagen in overleg met directeur)
Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad. (max. 4 dagen)
Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad. (max. 2 dagen)
Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad. (max. 1 dag)
Het voldoen aan een wettelijke verplichting, te weten: _________________________________________________
(niet mogelijk om buiten schooltijd plaats te laten vinden)
De aard van het beroep van (één van) de ouder(s) is gebonden aan seizoenen (zie toelichting)
Religieuze feestdag: ______________________________________________________________________________
Andere reden: __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Datum: _______________________________________

Handtekening: ____________________________________

In te vullen door de school:
Bovengenoemd verlof is WEL toegekend.
Bovengenoemd verlof is NIET toegekend omdat:
De leerplichtambtenaar hierin gekend moet worden; wij sturen uw verzoek door.
Voor genoemde reden geen verlof mag worden gegeven gezien de bepalingen van de leerplichtwet.

□
□

Datum: _______________________________________

Handtekening directie: _____________________________
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Toelichting extra verlof:
Een aanvraag moet, indien mogelijk, ten minste 3 weken van tevoren schriftelijk bij de school worden ingediend.
Een verzoek moet altijd kunnen worden aangetoond. De directeur beslist op verzoeken tot en met 10 schooldagen
extra verlof en moet zich hierbij houden aan de geldende regels.
Als het om meer dan 10 schooldagen in een schooljaar gaat op grond van gewichtige omstandigheden, wordt het
verzoek met een advies van de school ter beslissing doorgestuurd aan de leerplichtambtenaar.
Ongeoorloofd verzuim is verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de consulent. Wanneer de ouders het kind zonder toestemming thuishouden, is de school verplicht dat verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar stelt dan een onderzoek in en kan besluiten om proces-verbaal op te maken.
Op grond daarvan kan de rechtbank een straf opleggen.
Eerste graad bloed- en aanverwanten zijn ouders.
Tweede graad bloed- en aanverwanten zijn grootouders, broers en zussen.
Derde en vierde graad bloed- en aanverwanten zijn (bet)overgrootouders, (oud)ooms, (oud)tantes, neven en nichten.
In de wet is vastgelegd dat een religieuze feestdag reden is voor extra verlof. De schooldirecteur zal dus akkoord gaan
mits hij uiterlijk twee dagen vóór de feestdag op de hoogte is gebracht.
De aard van het beroep van (één van) de ouder(s) is gebonden aan seizoenen (zoals boeren en horecamedewerkers).
In sommige gevallen kan buiten de schoolvakantie extra verlof gegeven worden, echter maximaal 10 schooldagen en
nooit in de eerste twee weken van het schooljaar. Het verzoek hiervoor moet minimaal 2 maanden voorafgaand aan
de verlofperiode worden ingediend inclusief een schriftelijke toelichting van de aanvrager.
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