Betreft:

Verzoek om extra verlof i.v.m. gewichtige omstandigheden

Ondergetekende:

Naam

…………………………………………………………………

Adres

…………………………………………………………………

Woonplaats

…………………………………………………………………

Telefoon

…………………………………………………………………

Verzoekt voor genoemde leerling(en) extra – verlof te verlenen i.v.m. gewichtige
omstandigheden als bedoeld in artikel 11 van de Leerplichtwet op:
(Gewenste datum / periode vermelden)

………………………………………………………...

1e kind naam …………………………………

groep …….. geb.datum

……………..

2e kind naam …………………………………

groep …….. geb.datum

……………..

3e kind naam …………………………………

groep …….. geb.datum

……………..

Verlenen van verlof kan alleen bij gewichtige omstandigheden. Op de achterzijde van dit
formulier is aangegeven, wanneer daarvan sprake is. Indien zich niet één van de daar
genoemde situaties voordoet, moet het verzoek worden afgewezen.
Wanneer de werkgever de werknemer verplicht buiten de schoolvakantie verlof te nemen,
dient een werkgeversverklaring bij het verzoek te worden overlegd.
De reden van het verzoek is:………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Datum van aanvraag: ………………………………. Handtekening, ……………………………...
-----------door de directeur in te vullen --------------------------------------------------------------Beslissing op het verzoek van extra verlof.
Hierbij deel ik u mede

O dat ik uw verzoek heb toegestaan.
O dat ik in afwijking van uw aanvraag het verzoek heb
toegestaan voor …………………………………………….
O dat ik uw verzoek heb afgewezen, zie bijgevoegd schrijven

Datum van behandeling:……………………
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Formulier verzoek verlof

Handtekening L. Sterk, directeur

Vakantieverlof
In de Leerplicht is opgenomen dat u toestemming kunt vragen voor extra vakantie buiten de
schoolvakantie, als het gaat om een gezinsvakantie die het gezin niet op kan nemen in de
schoolvakantie in verband met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. De
directeur mag slechts éénmaal per schooljaar, voor ten hoogste tien schooldagen
toestemming geven. Voor de eerste twee lesweken van het schooljaar wordt geen verlof
gegeven: de leerling moet niet met een achterstand aan een nieuw schooljaar beginnen.
Andere gewichtige omstandigheden
Het college van burgemeester en wethouders moet toezicht houden op een goede uitvoering
van de Leerplichtwet. Zij hebben daarvoor regels opgesteld. U kunt een verzoek voor extra
verlof indienen wanneer één van de volgende omstandigheden zich voordoen:
a. Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden.
b. Voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag.
c. Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of -aanverwanten t/m de 3e graad voor 1,
of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk gesloten wordt in of buiten de
woonplaats van de belanghebbende.
d. Bij een ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur in
overleg met de directeur.
e. Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van
bloed- en aanverwanten voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- en aanverwanten in de 3e
of 4e graad ten hoogste 1 dag.
f. Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige
huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag.
g. Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen
vakantieverlof.
Wie beslist op uw verzoek om verlof van uw kind?
De directeur van de school die uw kind bezoekt beslist over uw aanvraag om extra vrije
dagen als het om 10 dagen of minder gaat. U moet het verzoek om extra verlof ruim van
tevoren indienen (minstens 2 maanden van tevoren).
De directeur gaat bij beoordeling uit van de leerplichtwet en de hierboven genoemde regels
van het college van burgemeester en wethouders. Als het om meer dan tien dagen gaat
geeft de directeur het verzoek door aan de Leerplichtambtenaar, die er vervolgens over
beslist.
U bent het niet eens met de beslissing
Het is natuurlijk mogelijk dat uw verzoek voor extra vrije dagen wordt afgewezen. Als u het
niet eens bent met de afwijzing kunt u in een briefje (=bezwaarschrift) aan de directeur (als
de aanvraag gaat om 10 dagen of minder) of aan de leerplichtambtenaar (als het gaat om
meer dan 10 dagen) schrijven, waarom u het niet eens bent met de beslissing. Uw
bezwaarschrift wordt vervolgens behandeld. In het uiterste geval kunt u beroep aantekenen
bij de rechtbank.
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