Verlofaanvraagformulier
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Ouder/verzorger van:
1. ……………………………………………………….
2. ……………………………………………………….
3. ……………………………………………………….

Groep:…………………………………………….
Groep:…………………………………………….
Groep:…………………………………………….

Vraagt verlof aan voor de volgende datum/data:……………………………………………………………….
Reden voor aanvraag van het verlof:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening ouder/verzorger:

o De directeur heeft de reden voor aanvraag in overweging genomen en WEL / NIET
gerangschikt onder de categorie gewichtige omstandigheden.
o De directeur verleent derhalve WEL / GEEN toestemming voor het aangevraagde
verlof.
(Bij eventueel onrechtmatig verzuim wordt de leerplichtambtenaar geïnformeerd)
Handtekening directie:

Datum:

Eventuele opmerkingen: …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Op de achterzijde vindt u de richtlijnen voor extra verlof

Aanvraag voor extra verlof op basis van gewichtige omstandigheden
Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof:










Verhuizing: max. 1 dag
Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats:
max. 1 dag, buiten de woonplaats: max. 2 dagen
12,5 -, 25- ,40- , 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: max. 1 dag;
25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: max. 1 dag;
Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad: periode in overleg met
de directeur;
Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: max. 4 dagen;
Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: max. 2 dagen;
Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: max. 1 dag;
Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen anders dan vakantieverlof en
deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.

Graden in verwantschap
1e graad: ouders
2e graad: grootouders, broers en zussen
3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen)
4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes,
achterneven en achternichten (kinderen van kinderen van broers en zussen)
De Leerplichtwet kent geen snipperdagen.

Geen extra verlof mogelijk:







Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp
Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook niet in geval van speciale aanbiedingen in het
laagseizoen bijvoorbeeld)
Eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte
Familiebezoek in het buitenland
Het argument ‘mijn kind is nog jong’
Het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’

Bij een aanvraag voor meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. Dit is alleen mogelijk bij
omstandigheden waarbij sprake is van een medische of sociale indicatie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. A. Vogelzang leerplichtambtenaar van de
gemeente Emmen.

