AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

“andere gewichtige omstandigheden”
TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN PER SCHOOLJAAR
(als bedoeld in artikel 11 lid g juncto artikel 14 van de Leerplichtwet 1969)
Dit formulier is alléén bestemd voor een verzoek voor verlof indien:
dit een aanvraag voor tot ten hoogste 10 schooldagen is, én
het aantal schooldagen waarvoor verlof wordt aangevraagd, opgeteld bij reeds eerder
toegekende verlofdagen, het totaal van 10 schooldagen in dit schooljaar niet overschrijdt.
Dit formulier is alleen bestemd voor aanvragen die worden gedaan op grond van “andere
gewichtige omstandigheden”.
Opmerking Uw verzoek dient, indien mogelijk, tenminste 8 weken van tevoren te worden
ingediend.
In de “Handleiding strafrechtelijke aanpak schoolverzuim” van het college van procureursgeneraal van 1 februari 2011 is de volgende richtlijn opgenomen:
“In de voorkomende gevallen kan extra verlof worden gegeven voor de hierna genoemde periode:
-Voor verhuizing : maximaal 1 schooldag
- Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden : geen maximale termijn
- Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad in
Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig; een kopie trouwakte achteraf te tonen)

- Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot
en met de 3e graad : geen maximale termijn Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt
- Bij overlijden van bloed- of aanverwant
Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig: een kopie akte van overlijden achteraf te tonen)

- Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van
ouder(s)/verzorger(s) of grootouders : maximaal 1 schooldag
- Voor andere naar het oordeel van de hoofden gewichtige omstandigheden.
In de volgende gevallen wordt zeker geen extra verlof gegeven:
- Familiebezoek in het buitenland
- Goedkope tickets in het laagseizoen
- Tickets zijn al gekocht zijn of er zijn geen tickets meer in de vakantieperiode
- Vakantiespreiding
- Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
- Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte.
- Samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan
- Kroonjaren.

Aanvraag extra verlof
Invullen door ouder/verzorger

Aan de directeur van BS De Cortendijck.
Hierbij vraag ik verlof aan voor:
Voornaam Achternaam

Groep:

Voornaam Achternaam

Groep:

Voornaam Achternaam

Groep:

Het gaat om de periode van tot en met:
Totaal aantal schooldagen
Het extra verlof is noodzakelijk, omdat


een verhuizing van het gezin – 1 dag;



het bijwonen van een huwelijk van familie – 1 tot ten hoogste 2 dagen



ernstige ziekte van familie (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur
en/of de leerplichtambtenaar);
overlijden van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de
directeur en/of de leerplichtambtenaar)
viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½ -, 25-, 40-, 50- of 60-jarig
(huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten – 1 dag
voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.





Ondertekening
Datum
Handtekening
Naam
Straat / huisnummer
Postcode / Plaats
Lever dit formulier in op school.

