Schooljaar 2017-2018

Aanvraag verlof

Ondergetekende vraagt hierbij om buitengewoon verlof voor de (het) volgende kind(eren):
Naam kind:

groep:

leerkracht:

Naam kind:

groep:

leerkracht:

Naam kind:

groep:

leerkracht:

Extra verlof heeft betrekking op de volgende dag(en) en/of dagdelen:
(gelieve dag(delen) en data te noteren)

Motivatie aanvraag extra verlof:
(gelieve hieronder aan te geven de reden van deze aanvraag)

Naam van de ouder(s)/verzorger(s):

Handtekening ouder(s)/verzorger(s)::

Adres van de ouder(s)/verzorger(s):

Verlof is wel / niet verleend door directeur.

Eventuele opmerkingen

Handtekening directeur:

Informatie leerplicht en verlof aanvragen
Vrij van school
Vrij voor vakantie onder schooltijd
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel
onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden
kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:
- Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden
werkzaamheden.
- Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie
kan.
- Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.
Vrij voor een religieuze feestdag
Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien
uit godsdienst of levensovertuiging. Per verplichting geeft de school in principe
één dag vrij, in verreweg de meeste situaties is dit voldoende. Voor erkende
religieuze feestdagen verleent de school na correcte melding in ieder geval
verlof.
Vrij door ziekte
Een ziek kind kan niet naar school. Is uw kind ziek, waarschuw dan de school. De wetgever gaat uit
van de goede trouw van de ziekmelding. Bestaat het vermoeden dat de ziekmelding niet klopt, dan kan
de school de leerplichtambtenaar onderzoek laten uitvoeren.
Vrij door overmacht
Er zijn andere gewichtige omstandigheden denkbaar waaronder de leerling vrijgesteld moet (kunnen)
zijn van de plicht tot schoolbezoek. Het gaat hierbij om eenmalige gezins- en familiesituaties die buiten
de wil en de invloed van de ouders en/of het kind liggen.
Vuistregels
Op De Bundertjes hanteren we de vuistregels die hieronder staan, om bij gewichtige omstandigheden
wel of geen extra verlof te verlenen. Het zijn geen wettelijke regels, maar richtlijnen. Afhankelijk van de
individuele situatie kan er van af geweken worden. Het kunnen dus meer, maar ook minder verlofdagen
zijn. Dit wordt beoordeeld door de directeur.
Extra vrij mogelijk:
- Huwelijk van bloed- of aanverwanten van het kind: maximaal twee dagen.
- Huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60-jaar van ouders en/of grootouders: één dag.
- 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
- Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten van het kind: duur in overleg met directeur.
- Uitvaart/crematie/overlijden van bloed- of aanverwanten van het kind: duur in overleg met de
directeur.
- Verhuizing van gezin: één dag.
Geen extra vrij mogelijk:
- Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp .
- Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale aanbiedingen in het
laagseizoen). Een uitzondering op deze regel staat bij 'Vakantie onder schooltijd'.
- Voor vakantie eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte.
- Familiebezoek in het buitenland.
Verlof aanvragen:
Extra verlof kunt u aanvragen bij de directeur of de leerplichtambtenaar. Hij beoordeelt elke aanvraag
individueel. Om tijd te creëren voor open overleg of een eventuele bezwaarprocedure, moet de
verlofaanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de directeur van de school binnen zijn. Deze
hoofdregel geldt niet voor verlof voor een religieuze feestdag of als de termijn van acht weken niet
redelijk en/of realistisch is door een bijzondere omstandigheid.
De schooldirecteur is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor maximaal tien
dagen in een schooljaar (aaneensluitend of bij elkaar opgeteld). De leerplichtambtenaar is bevoegd
een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor meer dan tien dagen. Hij doet dit altijd in
overleg met de schooldirecteur.
Bij een beslissing moeten de directeur van de school en/of de leerplichtambtenaar het algemeen
onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van het kind en zijn gezin. Extra verlof wordt
gegeven als hiermee een onredelijke situatie wordt voorkomen.

