Aanvraagformulier
buitengewoon verlof
Dhr./Mevr.: ________________________________________________________________________________
Adres: ___________________________________________________________________________________
Postcode: _______________

Woonplaats : ______________________________________________________

Telefoon: ___________________________
verzoekt om buitengewoon verlof voor:

Naam leerling:

Geboortedatum:

Groep:

Begindatum van het verlof: _______________________ Einddatum van het verlof: _______________________

Redenen voor het buitengewoon verlof: (zie ook achterzijde)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Datum: _________________________

Handtekening:_____________________________

(Dit gedeelte vult de school in. De aangemerkte zinnen zijn voor u van toepassing.)


Bovengenoemd verlof is WEL toegestaan, omdat
_____________________________________________________________________



Bovengenoemd verlof is NIET toegestaan, omdat
o
o

voor genoemde reden geen verlof gegeven mag worden gezien de bepalingen in de leerplichtwet
___________________________________________________________________

Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6
weken na dagtekening van deze beschikking gemotiveerd:
 Een bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school, indien de aanvraag betrekking heeft op
vakantieverlof (art. 13a) of gewichtige omstandigheden (art.14) 10 schooldagen per jaar of minder.
 Een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Nijkerk, t.a.v. de leerplichtambtenaar, Postbus 1000, 3860 BA
Nijkerk, indien de aanvraag betrekking heeft op gewichtige omstandigheden (art.14) voor meer dan 10
schooldagen.

Nijkerk, _________________________

Handtekening directeur: _________________________________

RKBS Het Baken – Groenestraat 7 – Postbus 224 – 3860 AE Nijkerk – 033-2451412 – baken@kpoa.nl

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties
1.

Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 2 maanden van tevoren
aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
Verlof indien:
 wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties
op vakantie te gaan; (een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële
schoolvakantie mogelijk is.)
Vakantieverlof mag, binnen deze voorwaarden:
 éénmaal per schooljaar worden verleend;
 niet langer duren dan tien schooldagen;
 niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
VAKANTIE ZONDER TOESTEMMING IS LUXE VERZUIM. NA MELDING WORDT ER EEN PROCES-VERBAAL OPGEMAAKT.
2.

Andere gewichtige omstandigheden; tien schooldagen per jaar of minder

Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor tien schooldagen per jaar of minder dient
vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden
voorgelegd.
Opmerking:
“andere” gewichtige omstandigheden* betekent dat het gaat om omstandigheden die niet onder artikel 11 onder a t/m f
vallen.
* gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die buiten de wil van de ouders plaatsvinden
Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:
 voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 voor verhuizing van ten hoogste één dag;
 voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor één of ten hoogste twee
dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
 bij ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad, duur in overleg met de directeur van
de school;
 bij bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes, duur in overleg met de directeur van de school;
 bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; van bloed- of
aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde
graad voor ten hoogste één dag;
 bij 25-, 40- en 50 jarig ambtsjubileum en van het 12 ½ -, 25-, 40-, 50- en 60 jarige huwelijksjubileum van bloed- of
aanverwanten t/m de vierde graad voor één dag;
 voor andere calamiteiten en naar oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.
3.

Gewichtige omstandigheden: meer dan tien schooldagen per schooljaar

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969
voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minimaal 6 weken van tevoren, via de directeur van de school, aan de
leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te worden voorgelegd.
Verlof kan bijvoorbeeld voor verlening in aanmerking komen indien:
De ouders van de leerling een verklaring van een arts of maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een
verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden.
Waarschuwing
De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd
schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden
opgemaakt.
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