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Wij gaan voor prima onderwijs!

Aanvraagformulier voor verlof
Aanvraag verlof als bedoeld in artikel 13a en 14, lid 1 van de Leerplichtwet.

In te vullen door ouder/verzorger:
Handtekening
ouder/verzorger
Naam leerling

Groep

Reden verlofaanvraag

Datum /data verlofdag(en)

Handtekening

In te vullen door de directeur van de school:
Het verlof wordt wel / niet verleend.
Reden:
Handtekening:
Datum:

Beknopte verlofregeling volgens de Leerplichtwet
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Een verzoek tot verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden op grond van
het gestelde in artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet voor 10 schooldagen per schooljaar
of minder dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directeur
van de school te worden voorgelegd.
Geldige redenen voor toekennen verlof tot max. 10 schooldagen:

1. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan plaatsvinden.
2. Verhuizing ( 1 dag)
3. Huwelijk van bloed- of aanverwanten ( 1 of 2 dagen, afhankelijk van de afstand tot de plaats van
de plechtigheid.
4. Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (duur in overleg met de directeur).
5. Overlijden van bloed- of aanverwanten.
6. Bevalling van de moeder/ verzorger.
7. Ambts- of huwelijksjubileum van ouder/verzorger.
8. Het vervullen van ‘plichten’ voortvloeiend uit levensovertuiging.
9. Andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen.

Aanvragen van verlof voor meer dan 10 schooldagen:
Een verzoek om extra verlof van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14,
lid 3 van de Leerplichtwet voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient
minimaal een maand van tevoren bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente
te worden ingediend.
Het zal in beginsel moeten gaan om externe, veelal buiten de wil van de leerplichtige
of de ouders/verzorgers gelegen omstandigheden.
Indien het verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie, dan
dienen de ouders/verzorgers een verklaring van een arts of maatschappelijk werkster
te overleggen, waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is.

Aanvragen van vakantieverlof:
Verlof buiten de officiële schoolvakanties is slechts toegestaan wegens de specifieke
aard van het beroep van de ouder/verzorger. Een verzoek hiertoe dient minimaal
twee maanden van te voren (indien mogelijk) aan de directeur van de school te
worden voorgelegd.
Dit vakantieverlof mag slechts eenmaal per schooljaar worden verleend, voor
maximaal 10 schooldagen en mag niet plaatsvinden in de eerste of laatste twee
weken van het schooljaar (artikel 13a)

