Aanvraagformulier vakantie en verlof
Wilt u dit formulier volledig ingevuld en ondertekend afgeven aan de leerkracht van uw kind?
Naam aanvrager
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon
Naam/namen leerling(en) en
Namen
Groep
groepen waarvoor verlof wordt
aangevraagd
Periode gewenst verlof
Reden voor het verlof

Datum
Handtekening van de aanvrager
Indien ouders gescheiden zijn, geldt de volgende wettelijke afspraak:
o
o
o

De ouder dient een aanvraag in.
De schooldirecteur dient een besluit te nemen.
Als hij weet dat er een belanghebbende is (de andere ouder), die bezwaar kan hebben tegen het besluit,
dient hij deze in de gelegenheid te stellen om zijn zienswijze kenbaar te maken.
In principe hoeft de directeur de andere ouder niet in te lichten.
De directeur hoort de zienswijze van de andere ouder.

o
o
Indien ouders gescheiden zijn:
Is uw ex-partner op de hoogte van uw aanvraag?
In te vullen door de directeur van de school
Het verlof wordt wel/niet verleend
Reden van het niet verlenen van verlof
Datum van ondertekening
Handtekening van de directeur
Stempel van de school

Ja – Nee

INFO:
Wettelijke spelregels voor het aanvragen van extra verlof:
Op vakantie onder schooltijd:
Vakantie onder schooltijd kan alleen als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan
door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders.
In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een
gezinsvakantie kan plaatshebben.
Bij uw aanvraag moet er wel een werkgeversverklaring worden bij gevoegd waaruit de specifieke
aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijkt.
Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:
1. De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan.
2. De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
Verlof anders dan vakantie:
1. Een verhuizing van het gezin.
2. Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten.
3. Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten.
4. Overlijden van bloed- of aanverwanten.
5. Viering van een 25-, 40- of 50 jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig
huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten. Trouwkaart bijvoegen.
Geen verlof:
1. Familiebezoek in het buitenland.
2. Vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding.
3. Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
4. Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te
gaan.
5. Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.
6. Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
7. Kroonjaren
8. Sabbatical
9. Wereldreis/verre reis.
Dit zijn de wettelijke spelregels, waaraan de school zich moet houden!

