Aanvraagformulier extra verlof

Ondergetekende

…………………………………………………………………........

Vraagt verlof aan voor
-naam kin(deren)-

…………………………………………………………………........
……………………………………………………………………….

uit de groep(en)

……………………….

Datum van verlof

……………………….

Reden voor aanvraag verlof
………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………........

De directeur heeft de reden voor aanvraag in overweging genomen en
wel - niet gerangschikt onder de categorie “gewichtige omstandigheden”.

De directeur verleent derhalve wel - geen toestemming voor het
aangevraagde verlof.

NB Bij eventueel onrechtmatig verzuim wordt de leerplichtambtenaar geïnformeerd.

Handtekening
ouder/verzorger

……………………………………………d.d…………………

Handtekening directeur

……………………………………………d.d…………………
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Een kopie van dit formulier gaat in het leerlingendossier.
Niet mee eens met de beslissing?

Mocht u bezwaar hebben tegen de genomen beslissing, dan kunt u binnen 6
weken een bezwaarschrift indienen bij de directeur.
In het bezwaarschrift moeten de volgende gegevens vermeld staan:
- Uw naam en adres;
- De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
- De omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;
- Argumenten die duidelijk maken waarom u het niet eens bent met het
besluit;
- Uw handtekening
Binnen 6 weken moet dan het uiteindelijke besluit schriftelijk aan u worden
meegedeeld. Het besluit waar bezwaar tegen gemaakt wordt, blijft zolang van
kracht.
Verlof
Richtlijnen voor het verlenen van extra school verlof wegens gewichtige omstandigheden als
bedoeld in artikel 11 onder f van de Leerplichtwet 1969. Een verzoek om extra schoolverlof kan
worden ingewilligd, indien er sprake is van de volgende omstandigheden.
1. Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de normale lesuren kan
geschieden.
2. Verhuizing binnen de gemeente, voor ten hoogste I dag.
3. Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten van de eerste of tweede
graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de
woonplaats van belanghebbende.
4. Bij ernstige ziekte van (een der) ouders.
5. Bij gezinsuitbreiding (geboorte, adoptie etc.) voor ten hoogste 1 dag.
6. Een 12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten
van de eerste of de tweede graad voor ten hoogste 1 dag.
7. Overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad.
in de eerste graad voor ten hoogste 4 dagen (vader, moeder)
in de tweede graad voor ten hoogste 2 dagen (broer, zus, opa, oma)
in de derde of vierde graad voor ten hoogste 1 dag (oom, tante)
8. Zeer slechte weersomstandigheden.
9. De viering van nationale feest- en gedenkdagen, voor zover het gaat om leerlingen uit
culturele minderheidsgroepen.
10. Bij deelname aan sportevenementen of ander culturele activiteiten.
11. De vakantieregeling van het bedrijf/de instelling waar één der ouders werkt maakt het niet
mogelijk vakantie op te nemen binnen de normale schoolvakantieperioden
12. Er is sprake van (kleine) zelfstandigen (bijv. camping of horeca)die juist binnen de normale
schoolvakanties moeilijk op vakantie kunnen gaan (inkomstenderving).
13. Waamemingsafspraken in de sector vrije beroepen.
14. Familiebezoek in een ander werelddeel, tenzij dit regelmatig plaatsvindt.
15. De leerling wordt een keer in de gelegenheid gesteld met familie of kennissen op reis te
gaan, welke reis voor de leerling van grote opvoedkundige waarde kan zijn.
16. Het gezin krijgt een gratis vakantie aangeboden buiten de normale schoolvakanties. Dit
evenwel als uitzonderingssituatie te beschouwen, bijv. indien men door omstandigheden nooit
met vakantie kan.
17. Ingeval van noodzakelijk vakantieverlof op medische' of sociale indicatie van één van de
gezinsleden.
18. Andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen.
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