VERZOEK OM EXTRA VERLOF

Naam leerling

Groep:

Geboortedatum
Adres, postcode en
woonplaats

Telefoon
Gevraagde verlofperiode
Naam school

Kindcentrum Stelle-Zeemeeuw

Redenen voor de aanvraag

Bijlage (indien van
toepassing)

o Werkgeversverklaring
o Medische verklaring
o Andere bijlage, te weten:

Naam ouder/verzorger
Datum
Handtekening

Voornemen directie:
(handtekening directie)
Advies leerplichtambtenaar:

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek
Een dagje vrij of een vakantie tussendoor kan niet zomaar. Ieder kind/jongere heeft onderwijs
nodig om later zelfstandig te kunnen functioneren. In de Leerplichtwet staat omschreven
wanneer een jongere de school niet kan of hoeft te bezoeken. Dit zijn altijd omstandigheden
waar men zelf geen invloed op heeft (‘buiten de wil om gelegen’).
Verder kent de Leerplichtwet vrijstelling bij ziekte, schoolsluiting en de vervulling van plichten
die voortvloeien uit godsdienst- of levensovertuiging of andere gewichtige omstandigheden.
Ook zijn in de Leerplichtwet de regels voor extra vakantieverlof duidelijk geregeld.
Andere gewichtige omstandigheden
Er zijn situaties waarin de school toestemming voor verlof zal geven. Dit heet: ’andere
gewichtige omstandigheden’. Het gaat steeds om gebeurtenissen die buiten de wil van
ouders/verzorgers plaatsvinden. Hiervan is sprake bij:
 Een verhuizing van het gezin: maximaal 1 schooldag toegestaan.
 Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad:
o Binnen de woonplaats maximaal 1 schooldag toegestaan.
o Buiten de woonplaats maximaal 2 dagen toegestaan.
o In het buitenland maximaal 5 dagen toegestaan.
 Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal dagen wordt bepaald in overleg
met de directeur en/of leerplichtambtenaar).
 Bij het overlijden van bloed- of aanverwanten:
o In de 1e graad maximaal: 4 schooldagen toegestaan (bijvoorbeeld: ouders, partner,
enzovoorts).
o In de 2e graad: maximaal 2 schooldagen toegestaan bijvoorbeeld: grootouders,
broers en zussen, enzovoorts).
o In de 3e en 4e graad: maximaal 1 schooldag toegestaan (bijvoorbeeld: neven en
nichten, ooms en tantes, enzovoorts).
 Bij viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60 jarig
(huwelijks-)jubileum van bloed- of aanverwanten: maximaal 1 schooldag toegestaan.
 Voor andere naar het oordeel van de directeur/leerplichtambtenaar gewichtige
omstandigheden.
Vakantieverlof
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering worden gemaakt als er tijdens geen
enkele schoolvakantie een mogelijkheid is om, als gezin, 2 weken op vakantie te gaan door de
specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Er gelden dan de volgende regels:

 Ouders/verzorgers kunnen één keer per schooljaar maximaal 10 aaneengesloten
verlofdagen krijgen voor hun kind. Dit kan niet gedurende de eerste twee weken van het
schooljaar.
 Het moet gaan om de enige gezinsvakantie per schooljaar (dus niet op wintersport
buiten de schoolvakantie en in de zomervakantie nogmaals op vakantie).
 Eén of beide ouders moet werkzaam zijn in seizoensgebonden arbeid waarbij het
onmogelijk is gebruik te maken van de reguliere schoolvakanties. De werkgever moet de
werknemer trouwens jaarlijks in de gelegenheid stellen om in ieder geval minimale
vakantie (2 weken) op te nemen ook als het ‘slecht uitkomt met het rooster’. Bij een
werkverband in loondienst hebben ouders/verzorgers een verklaring van de werkgever
nodig waarin aangetoond moet worden dat er geen vervanging geregeld kan worden.
 Bij een eigen bedrijfsvoering moeten gegevens overlegd worden waaruit onomstotelijk
blijkt dat een gezinsvakantie in een van de reguliere schoolvakanties tot zeer ernstige
bedrijfseconomische problemen leidt. Het gegeven dat gedurende de schoolvakanties
een belangrijk deel van de omzet wordt behaald, is daarbij onvoldoende.
 De directeur van de school beslist over de aanvraag. Bezwaar of beroep is mogelijk.
Ziekte
Een kind dat ziek is, dient door de ouders/verzorgers zo snel mogelijk aan de directeur van de
school gemeld te worden.
Godsdienst- of levensovertuiging
Als een kind verplichtingen heeft die voortvloeien uit godsdienst- of levensovertuiging, dan
geven ouders/verzorgers dit uiterlijk 2 dagen voor de verhindering door aan de directeur van
de school.
De volgende situaties zijn geen ’andere gewichtige omstandigheden’. Verzuim om deze
redenen is dus niet toegestaan:
 Familiebezoek in het buitenland.
 Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding of het
winnen van een prijs.
 Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
 Een uitnodiging van familie (opa en oma) 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.
 Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.
 Sabbaticalverlof en wereldreizen.

Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim is de directeur van de school verplicht dit te melden
aan de leerplichtambtenaar. Deze kan dan een proces-verbaal opmaken.

