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Aanvraag bijzonder verlof.
Ondergetekende…
naam
straat
pc+woonplaats
telefoon
e-mail*
datum
* u krijgt antwoord via de mail

Verzoekt hierbij om vrijstelling van de leerplichtwet voor…
voor + achternaam

groep

geboortedatum

e

1 kind
2e kind
3e kind

Voor de dag/periode…

Reden van de aanvraag…

Handtekening…

(voor criteria: zie achterzijde van dit formulier)

N.B. de aandacht wordt erop gevestigd, dat het verlenen van vrijstelling alleen wegens
gewichtige omstandigheden mogelijk is. Hieronder is aangegeven, wanneer daarvan sprake
is. Indien zich niet één van de daar genoemde situaties voordoet moet het verzoek worden
afgewezen. Indien de werkgever u verplicht buiten schoolvakanties vakantie te nemen, dient
u samen met dit formulier een werkgeversverklaring in te dienen.
Op vakantie onder schooltijd
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt
worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de
specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de
directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie
kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw
aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke
aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder dient
u met de volgende voorwaarden rekening te houden:
o in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste
acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven
waarom dat niet mogelijk was;
o de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
o de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie
ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van
groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen,
waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u
mogelijke misverstanden.
Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de
ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden
gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:
- een verhuizing van het gezin
- het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten
- 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
- viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of
60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten
De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’:
- 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
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof
wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de
directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren).
(Citaat uit de leerplichtregeling van de gemeente)

