
                                                                            

 

 

Aanvraagformulier verlof     Datum: ___________      

 

De ouders/verzorgers van…………………………………………………………..groep…………. 

Geboortedatum:…………………………………………………………………….. 

Adres, postcode en woonplaats:…………………………………………………………………….. 

Vragen hierbij extra verlof onder schooltijd voor hun kind. 

 

Dit in verband met: 

O Bezoek aan de tandarts  Datum: ……………….. tijdstip: …………………………….. 
       
O Bezoek aan de huisarts  Datum: ……………….. tijdstip: …………………………….. 
       
O Bezoek ziekenhuis  Datum: ……………….. tijdstip: …………………………….. 
       
O Feest in familiekring  Datum: ……………….. tijdstip: …………………………….. 
       
O Bijwonen begrafenis  Datum: ……………….. tijdstip: …………………………….. 
       
O Bezoek aan school voor  

Voortgezet onderwijs 
 Datum: ……………….. tijdstip: …………………………….. 

       
O Overige reden: 

 
………………………….. 

  
 
Datum: 

 
 
……………….. 

 
 
tijdstip: 

 
 
…………………………….. 

 

Voorts delen zij mee, dat, 

O  Hun kind(eren) om…………….. uur word(en) opgehaald op school 

O Zij toestemming geven dat hun kind(eren) zelfstandig (zonder begeleiding) naar bovengenoemde 

afspraak gaan. 

 

Handtekening ouder(s)      voor akkoord schoolleiding: 

 

 

 



Wat staat er in de leerplicht wet over extra verlof opnemen? 

Mag ik mijn kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie nemen? 
U mag uw kind niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan 
overtreedt u de Leerplichtwet. U kunt wel bij de schooldirectie een verzoek indienen voor verlof 
buiten de schoolvakanties. 
Voorwaarden verlof voor vakantie buiten schoolvakantie 
Wilt u een verzoek voor verlof buiten de schoolvakanties doen? Dan moet uw verzoek ten minste 
aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 Het gaat om een gezinsvakantie. 
 De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties door het beroep van 

u of uw partner. 
 Het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie. 

Een verzoek tot vrijstelling heet officieel 'beroep op vrijstelling'. 

Aanvragen verlof voor vakantie buiten schoolvakantie 
Dien de verlofaanvraag zo vroeg mogelijk in bij de directeur van de school. Liefst minimaal 8 
weken van tevoren. Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel 
beoordeeld. De directeur kan u om een werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige 
vragen. Soms vraagt de directeur de leerplichtambtenaar om advies. 

U kunt uw kind maximaal 1 keer per jaar buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie. 

Verlofaanvraag van meer dan 10 schooldagen 
Verlof buiten de schoolvakanties mag nooit langer dan 10 schooldagen duren. Dient u toch een 
verlofaanvraag in voor meer dan 10 dagen? Dan stuurt de directeur van de school de aanvraag 
door naar de leerplichtambtenaar. De ambtenaar laat over het algemeen het advies van de 
schoolleiding meewegen in zijn besluit. Meestal is ook een verklaring van een arts of sociale 
instantie nodig. Daaruit moet blijken dat het verlof nodig is. 
 
Bezwaar maken tegen beslissing vakantie leerling 
Bent u het niet eens met een beslissing over de vrijstelling? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken 
bij degene die de beslissing heeft genomen. 
 
Zorg ervoor dat bij elke vakantie-verlofaanvraag een werkgeversverklaring zit, waaruit blijkt dat het 
de enigst mogelijke vakantie voor het gezin betreft. 
 
Er mag géén vrij worden gegeven om de volgende redenen: 
• Goedkopere vakanties buiten het seizoen 
• Door anderen betaalde vakanties 
• Het ophalen van familie 
• Midweek of weekend vakanties 
• Al jaren niet op vakantie geweest 
• Reeds ticket gekocht of reservering gedaan 
• Meereizen met anderen 
• Reeds een ander kind vrij 
• Vlak voor de vakantie wordt er toch bijna geen les meer gegeven 
 

 

 


