Dhr./ Mevr……………………………………

verzoekt toe te staan dat zijn/ haar kind(-eren):

……………………..……………………… uit groep………………………………(leerjaar en leerkracht)
……………………..……………………… uit groep………………………………(leerjaar en leerkracht)
…………………………………..………… uit groep………………………………(leerjaar en leerkracht)
………………………………………………uit groep………………………………(leerjaar en leerkracht)
bovengenoemde school niet hoeft te bezoeken gedurende de periode
van………………..t/m…………………………
Reden van dit verzoek is:
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Datum aanvraag: …………………………………

Uw handtekening: ………………………………..

-----------------------------------------------------------------------------------------------In te vullen door de directeur.
Het verlof wordt wel/niet* verleend.
Reden niet verlenen verlof:
(* doorhalen wat niet van toepassing)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Huizen, ............................20..
Handtekening directie: …..…………….….…

Handtekening leerkracht ……..…….……….

Op de achterzijde van dit formulier staan de voorwaarden voor aanvraag van extra schoolverlof. Elke
verlofaanvraag die niet aan de criteria voldoet, wordt doorgestuurd aan het Regionaal Bureau
Leerlingzaken (RBL) in Bussum.

INFO VOOR OUDER(S)/VERZORGER(S) OVER VRIJSTELLING SCHOOLBEZOEK
De leerplichtwet kent een beperkt aantal redenen, waarvoor ouders vrijstelling van het
schoolbezoek voor hun kind(eren) kunnen vragen.
Deze zijn: -

vakantieverlof (artikel 11f) en
gewichtige omstandigheden (artikel 11g) en
vervulling van plichten wegens godsdienst- of levensovertuiging (artikel 11 e)

VAKANTIEVERLOF
Een verzoek om vakantieverlof kunt u ALLEEN indienen wanneer:
- uw werkgever u geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties van uw
kind(eren); in dit geval dient u een werkgeversverklaring te overleggen:
- de aard van uw beroep geen vakantie toelaat tijdens de schoolvakanties.
Deze vakantie mag niet langer duren dan 10 schooldagen en niet samenvallen met de eerste
twee weken van het nieuwe schooljaar
Het gaat uitsluitend om uw éérste vakantie.
Dit betekent dat een extra vakantie wegens wintersport, een tweede vakantie, een extra
lang weekend of een langdurig bezoek aan familie in het buitenland geen redenen zijn om
vrijstelling van schoolbezoek te vragen.
Een schriftelijk verzoek om vakantieverlof dient u uiterlijk zes weken vóór de verlangde
periode in bij de schoolleiding. Wanneer een verzoek later wordt ingediend wordt een tijdige
beslissing niet gegarandeerd.

GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN
Gewichtige omstandigheden zijn in beginsel externe, veelal buiten uw wil gelegen zaken. Het
kan gaan om doktersbezoek, verhuizing, huwelijk van bloed- en aanverwanten, huwelijks- of
ambtsjubileum, ernstige ziekte van familieleden.
Deelname van uw kinderen aan evenementen (sport, TV-opnamen, enz) zijn in ieder geval
geen reden om vrijstelling van schoolbezoek te vragen.
Als u denkt dat er gewichtige omstandigheden zijn om vrijstelling van schoolbezoek te
vragen, kunt u een verzoek voorleggen aan de schoolleiding.
Als het gaat om een verzoek tot vrijstelling voor méér dan 10 schooldagen, dan ligt de
beslissing bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente.
De ouder(s)/verzorger(s). die zonder de vereiste toestemming een leerplichtige jongere van
school houdt, begaat een strafbaar feit.
De directeur, die (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim niet meldt, begaat eveneens
een strafbaar feit.

