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Aanvraag formulier verlof en vakantie
Gegevens van de aanvrager: ouder(s)/verzorger(s)
Naam aanvrager:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:

Gegevens van de leerplichtige leerling(en) voor wie vrijstelling wordt gevraagd
Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Groep

Periode waarvoor het verlof wordt aangevraagd
Eerst dag verlof
Laatste dag verlof
Reden van het verlof (aankruisen wat van toepassing is)
A. Verlof 1 x per jaar, maximaal 10 dagen, niet in de eerste twee lesweken na de zomervakantie:
O Specifieke aard van het beroep van een der ouders/verzorgers, waardoor vakantie tijdens
de schoolvakantie niet mogelijk is. (Geldt voor alle schoolvakanties). Er wordt een
werkgeversverklaring overlegd, waaruit blijkt dat verlof tijdens de schoolvakanties
onmogelijk is. (voor verklaring zie verder)
B. Verlof in bijzondere omstandigheden, minder dan 10 dagen:
O Voldoen aan wettelijke verplichting
O Verhuizen (max. 1 dag)
e
e
e
O Bijwonen huwelijk van familie in 1 , 2 of 3 graad
e
e
e
O Ernstige ziekte van familie in 1 , 2 of 3 graad
e
e
e
O Overlijden van familie in 1 , 2 of 3 graad
O Ambtsjubileum van ouders/verzorgers (25, 40 en 50 jaar) en huwelijksjubileum van ouders/
verzorgers/grootouders (max. 1 dag, 12 ½, 25, 40, 50, 60 jaar getrouwd)
O Belangrijke privé – omstandigheden, maar geen vakantieverlof, nl.:
…………………………………………………………………………………………………………..

Ondertekening:
Datum
Handtekening
In te vullen door directeur van de school

Besluit directie
Het verlof wordt wel/niet verleend, want
Naam directeur:
Datum:
Handtekening:
Belangrijk
De directeur van de school is verplicht
de leerplichtambtenaar van de
gemeente vermoedelijk ongeoorloofd
verzuim te melden. Tegen
ouders/verzorgers die hun kind(eren)
zonder toestemming van school
houden, kan proces-verbaal worden
opgemaakt.

Bezwaar
De termijn voor het indienen van een
bezwaarschrift bedraagt zes weken na
dagtekening van deze brief.
Een bezwaarschrift moet zijn
ondertekend, van een datum zijn
voorzien en vermelden:
- uw naam en adres;
- omschrijving van het bestreden besluit
- gronden van het bezwaar.

Specifieke regelingen
In spoedeisende gevallen kan, nadat
het bezwaar is ingediend, aan de
voorzieningenrechter van de
arrondissementsrechtbank om een
voorlopige voorziening worden
gevraagd.
U kunt in uw bezwaarschrift ook vragen
rechtstreeks beroep te mogen instellen.
In beide gevallen is griffierecht
verschuldigd.
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Vakantieverklaring werkgever/zelfstandige
(behoort bij een verzoek vakantie buiten schoolvakantie)

1.Ondergetekende verklaart dat:
Voornaam en achternaam werknemer
Aders werknemer
Postcode en woonplaats werknemer
O

Bij hem/haar in dienstverband werkt en door de specifieke aard van zijn/haarberoep geen
vakantieverlof kan nemen in de voor/zijn haar leerplichtig(e) kind(eren) geldende
schoolvakanties. Om deze reden heb ik hem/haar vakantieverlof verleend gedurende de
hieronder bij punt 2 te noemen periode.

O

Hij/Zij als zelfstandige een beroep uitoefent door de specifieke aard waarvan het hem/haar
niet mogelijk is vakantie te nemen in de voor zijn/haar leerplichtig(e) kind(eren) geldende
schoolvakanties. Hij/Zij is om die reden er op aangewezen vakantie op te nemen in de
hieronder bij punt 2 te noemen periode.

(aankruisen wat van toepassing is)

2.Gegevens van het verlof:
Periode van:…………………………………. tot …………………………………………

3.Aanduiding van de specifieke aard van het uitgeoefende beroep en van de
reden waarom de daarmee samenhangende werkzaamheden verhinderen
vakantie tijdens de vastgestelde schoolvakanties op te nemen.

4.Ondertekening
Naam van het bedrijf/naamzelfstandige
Adres, postcode en woonplaats
Telefoon (privé of werk
Datum
Toelichting
Volgens de leerplichtwet kunnen leerplichtige kinderen van de schoolbezoekplicht worden vrijgesteld
om buiten de voor de school vastgestelde vakanties met hun ouders/verzorgers op vakantie te gaan
als de specifieke aard van het beroep van een van die ouders/verzorgers verhindert, dat die
ouder/verzorger tijdens de schoolvakantie vakantie opneemt. Volgens artikel 225 van het Wetboek
van Strafrecht kan degene die valselijk een verklaring opmaakt of een verklaring vervalst die als
bewijs van enig feit moet dienen, worden gestraft met 6 jaar gevangenisstraf of een boete van de
vijfde categorie.

