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Sint Annaparochie, september 2018 
  
  

Betreft: aanvraagformulier voor toekenning verlof buiten de schoolvakanties  
  
  

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
  

Gedurende het schooljaar kunnen zich situaties voordoen waarbij ouder(s)/verzorger(s) graag zien 
dat er door school extra verlof buiten de schoolvakanties wordt verleend.  
  

Als school zijn wij bij het toekennen van dergelijk verlof buiten de schoolvakanties gehouden aan de 
Leerplichtwet. De Leerplichtwet beschrijft in welke situaties scholen wel of geen extra verlof mogen 
toekennen.  (zie Leerplichtwet artikel 13a,13b en 14 of www.piterjelles.nl / organisatie/ protocollen 
en regelingen/ protocol verlof buiten de schoolvakanties) ) 
  

Mocht u dit schooljaar een aanvraag willen doen, dan vragen wij u onderstaand formulier zo volledig 
mogelijk in te vullen, indien van toepassing de Werkgeversverklaring (B) bij te voegen en het 
formulier daarna zo spoedig mogelijk op school in te leveren bij de administratie.   
  

Wij beoordelen de aanvraag aan de hand van de kaders die de Leerplichtwet voorschrijft en stellen u 
vervolgens schriftelijk op de hoogte van ons besluit.  
  
  

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
  

Met vriendelijke groet,  
  

Sydo de Jong  
               Locatiedirecteur De Foorakker  
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Aanvraag voor toekenning verlof buiten de schoolvakanties*  
 A1. Gegevens aanvrager  
  
Ondergetekende   
  
Naam:               
  
Adres:         
  
Postcode en plaats:  
  
Doet een verzoek voor verlof buiten de schoolvakanties voor zijn/haar kind(eren)   
  
vanaf (eerste 
verlofdag):                     
  
tot en met (laatste verlofdag):    
        
  
Achternaam leerling:  
  
  
Voornaam leerling:     
  
  
Geboortedatum leerling:      
  
  
Klas leerling:  
  
  
De aard van het verlof (s.v.p aankruisen wat van toepassing is)  
  

O  Verlof in verband met religieuze verplichtingen  
  

O  Vakantieverlof onder schooltijd wegens specifieke aard van het beroep van (één van) de         
ouder(s)/verzorger(s) -  (belanghebbende voegt de ingevulde werkgeversverklaring (B) bij)  
  

O  Verlof wegens ‘gewichtige omstandigheden’  
  

              *Aanvraag verlof als bedoeld in artikel 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969.  
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A2. Motivering aanvraag verlof buiten de schoolvakanties  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                Ondertekening  
  
  



                         
                                                                                                                           
                                  
                                                                                                                                              
                        Hartman Sannesstraat 5 
                         9076 EB St. Annaparochie  
                         058-8801650        
                      defoorakker@pj.nl  
                                                                                                                                                         www.defoorakker.nl

    
  
  
  

4	
 

Datum:   
  

Naam:                                                                             Plaats:   
  
   

Handtekening:   
B. Werkgeversverklaring                                              Invullen indien van toepassing  

  
  
Onderstaand  tijdvak is vastgesteld in verband met de in het bedrijf vastgestelde vakantiespreiding. 
Ondergetekende verklaart dat zijn/haar werknemer/werkneemster    
  
Naam:   
  
daarom tijdens de reguliere schoolvakanties daarom geen verlof kan opnemen.  
  
  
  
Datum begin                            Datum einde  
verlofperiode werknemer:                                            verlofperiode werknemer:  
  
  
  
Naam:                     Functie:             
   
  
Plaats:                      Datum:  
   
  
Telefoonnummer:   
   
                      
  
Handtekening werkgever:  
   
  
  
Bedrijfsstempel:  
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             Richtlijnen bij het toekennen van verlof  
  

Extra verlof  
Een verzoek om extra verlof op grond van artikel 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969 dient 
minimaal 8 weken tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Te laat ingediende 
verzoeken zullen niet in behandeling worden genomen en kunnen derhalve als afgewezen worden 
beschouwd.  
  

                Specifieke aard van het beroep  
Wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouder(s)/verzorger(s) is het slechts 
mogelijk buiten de reguliere schoolvakanties als gezin op vakantie te gaan. De werkgever dient 
hiervoor een verklaring te overleggen waaruit blijkt dat er geen verlof binnen een reguliere vakantie 
mogelijk is.  
  
Vakantieverlof wegens specifieke aard van het beroep:  
- mag éénmaal per schooljaar worden verleend;  
- mag niet langer duren dan 10 schooldagen;  
- mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar;  

  
          Gewichtige omstandigheden: 10 schooldagen per schooljaar of minder  

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in 
artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder, dient 8  
weken tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd, met uitzondering van 
onvoorziene omstandigheden. In het laatste geval dient het verzoek zo spoedig mogelijk, maar zeker 
binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden 
voorgelegd.  
  
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:  
a. het voldoen aan een wettelijke verplichting, zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; b. 
verhuizing (ten hoogste 1 dag);  
c. het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (1 of ten 

hoogste 2 dagen):  
d. ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (duur in overleg);  
e. overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen); bloed- of 

aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen); bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad  
(1 dag);  

f. het bijwonen van 25-, 40-, 50 jarig ambtsjubileum en 12 ½ -, 25-, 40-, 50-, en 60 jarig huwelijks 
jubileum van bloed- of aanverwanten (1 dag).  
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Bij de aanvraag voor extra verlof dient bewijs te worden overhandigd aan de directie van de school 
of leerplichtambtenaar waaruit blijkt dat de aanvraag voor het verlof aan één van de 
bovengenoemde voorwaarden voldoet.  

  
    

Gewichtige omstandigheden: meer dan 10 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 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 8 weken van 
tevoren via de directeur van de school te worden voorgelegd aan de leerplichtambtenaar.  

               Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:  

- de ouder(s)/verzorger(s) dienen een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er te 
kunnen overleggen waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is op grond van medische- of sociale 
indicatie betreffende één van de gezinsleden.  

  
Extra verlof vanwege de volgende redenen wordt in principe niet verleend:  
- Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding; - 

 Familiebezoek in het buitenland;  
- Omdat de tickets al gekocht zijn of door gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;  
- Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;  
- Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit gezin al of nog vrij zijn;  
- Oriëntatie op terugkeer naar land van herkomst of emigratie;  
- Een skivakantie waarbij voor de kerst- en/of voorjaarsvakantie geen verlof kan worden verkregen 

van de werkgever;  
- Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te 

gaan;  
- Vakantiespreiding in den lande;  
  

               In overleg met de directie van de school en de leerplichtambtenaar kan anders worden beslist.  
  
De directie van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd 
schoolverzuim. Tegen ouder(s)/verzorger(s) die hun kind(eren) zonder toestemming van de directeur 
van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.  
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Niet eens met het besluit?  
  
Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt 
u schriftelijk bezwaar maken.   
U kunt dan een bezwaarschrift indienen bij de directeur/leerplichtambtenaar die het besluit heeft 
genomen.   
  
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten:  
- naam en adres van belanghebbende;   
- voor- en achterna(a)m(en) en geboortedatum van de leerling(en);  
- de dagtekening (datum);  
- een omschrijving van het besluit dat is genomen;  
- argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het besluit;  
- wanneer het bezwaar niet door u maar namens u wordt ingediend, moet u een volmacht   

 ondertekenen en bij het bezwaarschrift voegen;  
  
U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht 
van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen. Bent u het dan nog niet eens met besluit dan 
kunt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen zes weken schriftelijk beroep 
aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Het indienen van een 
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Wel kan de indiener van een beroepschrift zich wenden 
tot de President van de bevoegde rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen. 
Aan een dergelijke juridische procedure zijn kosten verbonden - voordat u een beroepschrift indient 
is het raadzaam juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een Juridisch Loket.   


