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Aanvraagformulier extra verlof
A. Deze aanvraag moet minimaal 3 weken voor de eerste dag van het
verlof bij de directeur van de school worden ingeleverd.
Naam kind(eren):
Uit de groepen:

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Periode verlof:

______________________________

Reden voor de aanvraag:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

B. In te vullen door de directeur van bs. De Schrank.
In antwoord op het door u aangevraagde extra verlof bericht ik u:
0
dat het verlof wordt verleend en dus is toegestaan
0
dat het verlof NIET verleend wordt
Opm:______________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Datum:

Handtekening:

Wanneer de aanvraag voor extra verlof is afgewezen en u bent het niet
eens met deze beslissing, kunt u zich wenden tot de leerplichtambtenaar
van de gemeente Nederweert.

Informatie uit de leerplichtwet welke van belang is als u een aanvraag voor extra verlof in verband met
vakantie of in het kader van gewichtige omstandigheden wilt indienen.
Vakantieverlof:
Een verzoek om verlof buiten de schoolvakanties dient tijdig bij de directie ingediend te worden. Verlof is
alleen mogelijk als de ouders/verzorgers wegens de specifieke aard van hun beroep slechts buiten de
schoolvakanties op vakantie kunnen gaan en een werkgeversverklaring kunnen overleggen waaruit blijkt
dat verlof in de schoolvakanties niet mogelijk is. [artikel 11 F en 13 A van de leerplichtwet.] Vakantieverlof
mag:
 slechts één keer per jaar worden verleend.
 niet langer dan tien schooldagen duren
 niet plaats vinden in de eerste 2 lesweken van het schooljaar. [artikel 13 A lid 2 van de leerplichtwet.]
Verlof wegens gewichtige omstandigheden maximaal 10 dagen per schooljaar:
Een verzoek van extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden dient vooraf of binnen 2 dagen na het
ontstaan van de verhindering aan de directie te worden voorgelegd. [artikel 14 van de leerplichtwet.] Op grond
van jurisprudentie (toetsing bij de rechter) gelden de volgende gewichtige omstandigheden:
 voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de school uren kan gebeuren.
 voor een verhuizing.
 bij ernstige ziekte of overlijden van familieleden.
 bij familiegebeurtenissen zoals huwelijk van familieleden, 25-, 40-, en 50 jarig ambtsjubileum en het 12,5-,
40-, 50-, 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders.
 voor andere naar het oordeel van directie belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof [artikel 11 letter G
van de leerplichtwet].
Wat zijn volgens de leerplichtwet geen gewichtige omstandigheden? U moet denken aan:







Familiebezoek in het buitenland.
Vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding.
Vakantie onder schooltijd vanwege ontbreken van andere boekingsmogelijkheden.
Een uitnodiging van familie en/of vrienden om buiten de reguliere vakanties op vakanties te gaan.
Eerder vertrek of latere terugkeer vanwege verkeersdrukte.
Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn.

Informatie over extra verlof in verband met religieuze verplichtingen.
Wanneer een leerling plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat recht
op verlof. Maar ook dat is ingekaderd met wettelijke regels.
 Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven.
 Uw aanvraag moet twee dagen vooraf bij de directeur zijn ingeleverd.
 Voorbeelden die genoemd worden zijn Suikerfeest, Offerfeest, Sidi, Biddag voor het gewas en Dankdag
voor het gewas.
Gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per jaar:
Een verzoek om extra verlof op grond van gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per
schooljaar dient maximaal een maand van tevoren via de directie van de school bij de leerplichtambtenaar van de
gemeente te worden voorgelegd. [artikel 14 lid 3 van de leerplichtwet.] Als voorbeeld: de ouders kunnen een
verklaring van een arts of een maatschappelijk werkende overleggen, waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk
is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden.

