Leerplicht en verlof
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen
mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze
regel mogelijk. Daarvoor gelden wettelijk vastgelegde ‘verlofredenen’. Op deze aanvraag kunt u verlof
aanvragen op grond van één van deze redenen. Indien uw verlofreden niet genoemd staat is het raadzaam
contact op te nemen met de directeur. Mogelijk valt de verlofreden onder ‘gewichtige redenen’, in overleg is
soms toch verlof mogelijk. Buiten deze mogelijkheden is de directie genoodzaakt uw verzoek af te wijzen.
Aanvraag verlof voor: Naam kind(eren):
Verlofdag(en):

________________________________________________
________________________________________________

(Bolletje van de verlofreden inkleuren a.u.b.)
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑

Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
Een verhuizing van het gezin (1 dag);
Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten (1 of 2 dagen);
Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de
directeur en/of de leerplichtambtenaar)
Overlijden van bloed- of aanverwanten (aantal dagen in overleg met de directeur);
Viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig
(huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten (1 dag);
Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen;
Bezoek aan familie in het buitenland (1x in de twee jaar, aanvraag in overleg met directeur);
Op grond van privé omstandigheden (max. 2 dagen);
Op vakantie onder schooltijd (leerplichtwet art. 11 onder f);
➢ in verband met een eventuele bezwaarprocedure (zie punt 6) moet de aanvraag ten minste
acht weken van tevoren bij de directeur schriftelijk worden ingediend (bijlage 1), tenzij u
kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was;
➢ Er moet een werkgeversverklaring (bijlage 2) worden overlegd waaruit blijkt dat door de aard
van het beroep op vakantie gaan in de reguliere vakanties niet mogelijk was;
➢ De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
➢ De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
Andere gewichtige redenen nl.:

Naam aanvrager: _________________

Handtekening: ______________________________

Verlof wordt niet toegekend voor:
-

familiebezoek in het buitenland
vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn

Deze aanvraag (evt. met bijlagen) bij de directeur of groepsleerkracht inleveren. U krijgt z.s.m. het formulier
terug met vermelding van het besluit (verlof verleend / verlof niet verleend). Indien u het niet eens bent met
het besluit kunt u schriftelijk bezwaar maken bij de directeur.
O Dit verlof wordt verleend;
O Dit verlof wordt niet verleend, omdat:
Met vriendelijke groet,

L. de Boer
(directeur)

