AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN
SCHOOLVAKANTIES
Als bedoeld in artikel 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969

Formulier tijdig indienen bij directeur van de school. Bij verlofaanvraag van meer dan tien
schooldagen beslist de leerplichtambtenaar.
In te vullen door de aanvrager
Naam aanvrager:

__________________________________________________________

Adres aanvrager:

__________________________________________________________

Postcode en woonplaats:

__________________________________________________________

Telefoonnummer:

__________________________________________________________

Relatie tot het kind (de kinderen): vader / moeder / voogd / verzorger
Gegevens leerling(en):
Naam leerling:

geboortedatum leerling

groep leerling

1.________________________________

____________________

___________

2.________________________________

____________________

___________

3.________________________________

____________________

___________

Datum/ periode verlof: ________________________________

aantal schooldagen ___________

Het extra verlof wordt aangevraagd om de volgende reden:
0
overlijden van bloed- of aanverwanten / pleegouder / verzorger
0
huwelijk van bloed- of aanverwanten / pleegouder / verzorger
0
verhuizing en kennismakingsbezoek aan nieuwe school
0
12½-, 25-, 40-, 50-, 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van ouders of grootouders
0
er is geen vakantie mogelijk in één van de schoolvakanties, omdat de kostwinner dan moet
werken (verklaring van de werkgever bijvoegen). Vakantieverlof wordt slechts eenmaal voor
ten hoogste tien dagen per schooljaar verleend en nooit in de eerste twee weken van het
schooljaar.
0
de volgende omstandigheden:______________________________________________________

Datum:

Handtekening:

____________________

____________________

In te vullen door de directie van de school
Ondergetekende, directeur van basisschool De Toren
0
0

gaat akkoord met bovenstaande verlofaanvraag
gaat niet akkoord, omdat genoemde reden(en) niet als “gewichtige omstandigheden” in de
zin van artikel 11 van de leerplichtwet kan (kunnen) worden aangemerkt (z.o.z.)

Datum:

Handtekening:

____________________

____________________

Nb:
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar een kennisgeving ongeoorloofd schoolverzuim te
sturen wanneer de leerling, ondanks een negatieve beslissing toch gebruik maakt van het gevraagde
verlof. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal
worden opgemaakt.

BEZWAAR
Indien u het niet eens bent met de beslissing kunt u hiertegen, op grond van de Algemene wet
bestuursrecht, binnen zes weken na dagtekening van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift
o indienen bij de directeur van de school
(indien de aanvraag betrekking heeft op vakantieverlof (art.13a) of gewichtige omstandigheden
(art.14) voor 10 schooldagen per schooljaar of minder)
o indienen bij de gemeente Moerdijk t.a.v. de leerplichtconsulent
In de “Handleiding strafrechtelijke aanpak schoolverzuim” van het college van procureursgeneraal van 9
oktober 2012 is de volgende richtlijn opgenomen:
“In de voorkomende gevallen kan extra verlof worden gegeven voor de hierna genoemde periode:

Voor verhuizing
: maximaal 1 schooldag

Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden
: geen maximale termijn

Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad in:
o Nederland
: maximaal 1-2 schooldagen
o buitenland
: maximaal 5 schooldagen
Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte)

Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met
de 3e graad
: geen maximale termijn
Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt

Bij overlijden van bloed- of aanverwant
o in de 1e graad
: maximaal 5 schooldagen
o in de 2e graad
: maximaal 2 schooldagen
o in de 3e en de 4e graad
: maximaal 1 schooldag
o in het buitenland: 1e t/m 4e graad
: maximaal 5 schooldagen
Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden)

Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van
ouder(s)/verzorger(s) of grootouders
: maximaal 1 schooldag

Voor andere naar het oordeel van de hoofden gewichtige omstandigheden.
In de volgende gevallen wordt zeker geen extra verlof gegeven:

familiebezoek in het buitenland

goedkope tickets in het laagseizoen

tickets zijn al gekocht zijn of er zijn geen tickets meer in de vakantieperiode

vakantiespreiding in den lande

verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn

eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte
 kroonjaren.

