Aanvraagformulier buitengewoon verlof
CBS Eben Haëzer
Adres:
Telefoon:
E-mail:
Directeur:

Kweekschoolstraat 2
9101 AC Dokkum
0519-221440
ehdokkum@arlanta.nl
mevr. D. Zijlstra-Reitsma

…………………………………………………………………………………………………………………………………
In te vullen door ouders/verzorgers

Naam aanvrager
Naam/namen van leerling(en):
Groep(en):
Betreft (datum verlof):
Reden voor het verlof/omschrijving van de aanvraag:

Naam en school van eventuele broers of zussen voor wie op een andere school
verlof wordt aangevraagd:

Bijlage: Werkgeversverklaring : Ja / Nee
Datum
Handtekening ouder(s)/verzorger(s):

…………………………………………………………………………………………………………………………………
In te vullen door school/directie

Verlof wordt wel/niet toegekend.
Reden/omschrijving:

Datum:
Handtekening directie:

Richtlijnen verlof
Leerplicht
Alle kinderen onder de 18 moeten gewoon naar school! De regels over extra verlof liggen vast in de
leerplichtwet. Deze wet stelt dat alle kinderen in Nederland van 5 t/m 16 jaar volledig leerplichtig
zijn. Het is overigens strafbaar om kinderen zonder toestemming van school te houden; u loopt het
risico op een proces-verbaal.
Geoorloofd schoolverzuim
In de volgende bijzondere situaties is het mogelijk verlof aan te vragen. Soms kan een leerling
afwezig zijn zonder dat er sprake is van schoolverzuim of spijbelen. Een leerling hoeft bijvoorbeeld
niet naar school bij:
 Ziekte/schorsing;
 Huwelijk of huwelijksjubilea
 Voor trieste zaken zoals een begrafenis/ crematie
 Voor godsdienst verplichtingen
 Voor andere gewichtige omstandigheden
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
Om vrijstelling van geregeld schoolbezoek te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:
 bij ziekte moet de school dit op tijd horen (liefst voor half 9 ’s ochtends)
 bij een verplichting vanuit een godsdienst of levensovertuiging moet u het schoolhoofd van
te voren informeren; uiterlijk 2 dagen van te voren.
 voor afwezigheid wegens een huwelijk, uitvaart of andere gewichtige omstandigheden
moet het schoolhoofd vooraf toestemming geven.
Vrij buiten de schoolvakanties
U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan
overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Kunt u geen vrij krijgen op uw werk tijdens de
schoolvakanties? Bijvoorbeeld omdat u seizoensgebonden werk doet. Of omdat u dan piekdrukte
heeft op uw werk. Dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de
schoolvakanties.
Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties
Uw kind kan alleen vrij krijgen als:
 U kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
 Het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
 Het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen.
Toestemming voor schoolverlof aanvragen
U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op
vakantie gaat doen. De directeur kan u om een werkgeversverklaring of een ‘eigen verklaring
zelfstandige’ vragen. Daarin staat dat u niet op een ander moment op vakantie kunt gaan. De
schooldirecteur beslist of uw kind vrij krijgt van school. Als het om langer dan 10 dagen gaat,
beslist de leerplichtambtenaar.
Bezwaar maken tegen beslissing schooldirecteur
Bent u het niet eens met de beslissing van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar? Dan kunt
u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.

