Aanvraagformulier verlof schoolbezoek
Lestijd is van grote waarde. Leerplichtige kinderen moeten daarom elke schooldag naar school. Alleen in
uitzonderlijke gevallen mag de directie van school verlof toekennen (zie tweede pagina). Met dit formulier
kunt u een aanvraag voor verlof indienen.
Gegevens leerling(en):
Ondergetekende verzoekt de directie om de volgende leerling(en) verlof te verlenen:
Naam:

Geb. datum:

Klas:

Naam:

Geb. datum:

Klas:

Naam:

Geb. datum:

Klas:

Periode:
Het verlof wordt aangevraagd voor de periode van

t/m

.

Reden:
De reden voor de aanvraag van het verlof is als volgt:
☐ Persoonlijke en gewichtige omstandigheid, namelijk
☐ Godsdienst of levensovertuiging, namelijk
☐ Vakantieverlof vanwege de specifieke aard van het beroep van één of beide ouders.
Ondergetekende verklaart dat de aanvraag voldoet aan de richtlijnen van het stroomschema op
de tweede pagina en bijbehorende documenten compleet zijn aangeleverd.
Aanvraag andere school:
Heeft u ook verlof aangevraagd voor een kind van uw gezin dat een andere school bezoekt?
☐ Nee.
☐ Ja, namelijk voor:
Naam:

Geb. datum:

School:
Naam:

Geb. datum:

School:
Ondertekening:
Plaats:

Naam:

Datum:

Handtekening:

De verlofaanvraag kan ingeleverd worden bij of opgestuurd worden naar de directie.
U ontvangt bericht over het wel of niet toekennen van het verlof.

Richtlijnen voor het toekennen van verlof onder lestijd
Persoonlijke en gewichtige omstandigheden
In de onderstaande situaties mag de school voor de aangegeven duur verlof geven.
 Bijwonen van het huwelijk van een familielid (tot en met de derde graad): één dag. Wanneer het huwelijk
in het buitenland plaatsvindt, wordt de duur van het verlof overlegd met de directie, maximaal vijf dagen.
 Een 12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: één dag.
 Een 12,5-, 25-, 40-, of 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
 Overlijden van een ouder: duur verlof in overleg.
 Overlijden van een familielid in de tweede graad: maximaal twee dagen.
 Overlijden van een familielid in de derde of vierde graad: één dag.
 Bijzondere omstandigheden die hierboven niet beschreven staan, maar wel verlof vereisen, kunnen worden
voorgelegd aan de directie.
Godsdienst of levensovertuiging
Wanneer de leerling verplichtingen moet nakomen i.v.m. de viering van een religieus feest, kunnen de ouders
een beroep doen op vrijstelling voor één dag. Het verlofformulier moet minimaal twee dagen voorafgaand
ingediend worden.
Vakantieverlof
Vakanties dienen plaats te vinden in de vastgestelde schoolvakanties. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan daar
vanaf geweken worden. Onderstaand schema geeft aan wanneer er van een uitzonderlijke situatie sprake is.
Stroomschema voor de beoordeling van vakantieverlof
Is er in een van de vastgestelde schoolvakanties gelegenheid voor een
gezinsvakantie van twee aaneengesloten weken?

Ja ➔

Verlof is niet toegestaan.

Ja ➔

Verlof is niet toegestaan

Ja ➔

Verlof is niet toegestaan

Ja ➔

Verlof is niet toegestaan

Nee ➔

Verlof is niet toegestaan

Nee ➔

Verlof is niet toegestaan

Nee ➔

Verlof is niet toegestaan

Nee 
Heeft u dit schooljaar al vakantieverlof gekregen?
Nee 
Betreft de aanvraag meer dan tien schooldagen?
Nee 
Gaat het om de eerste twee weken van het schooljaar?
Nee 
Heeft u verlof nodig in verband met de specifieke aard van uw beroep of dat van
uw partner?
Ja 
Heeft u of uw partner seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden
die een piekdrukte kennen?
Ja 
Leidt een vakantie tijdens de schoolvakanties tot onoverkomelijke
bedrijfseconomische problemen?
Ja 
De school mag verlof geven. U dient naast het verlofformulier ook een werkgeversverklaring in te leveren waaruit blijkt dat
het niet mogelijk is om in de vastgestelde schoolvakanties op vakantie te gaan.

