AANVRAAGFORMULIER VERLOF BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
Naam
……………………………………………………………………………………………..

ouder/verzorger

Adres
……………………………………………………………………………..…………………………………...
Telefoonnummer:
…………………………………………………………………………………………..………….
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam van kind(eren) waarvoor verlof wordt aangevraagd:
..………………………………………………………….. geb.datum ……………….………….. klas …………
..………………………………………………..………… geb.datum ……………………….….. klas …………
..………………………………………………………….. geb.datum ………………….……….. klas …………
..……………………………………..…………………… geb.datum ……………….………….. klas …………
Datum waarop verlof nodig is
Van ……………………………….. (eerste dag) tot en met …………………………………….(laatste dag)

Datum waarop verlof is aangevraagd
…………………………

Handtekening ouder/verzorger
………………………………………………………

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ziekte tijdens de vakantie (getekende doktersverklaring uit vakantieland inleveren, waarin de
duur, de aard en de ernst van de ziekte staat vermeld)



Viering van religieuze of nationale feest-/gedenkdag .……………………….…………………...…



Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten, relatie tot het kind:………………..………………….



Overlijden van bloed- of aanverwanten, relatie tot kind:………..…………………..……………….



Huwelijk van bloed- of aanverwanten, relatie tot kind:……………………………..………………...



12 ½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten



Verhuizing van het gezin


Andere reden nl:…………………………………………………………………………………………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In te vullen door de directie
Antwoord directie:
 De directie gaat akkoord met de verlofaanvraag
 De directie gaat akkoord met de verlofaanvraag onder de volgende voorwaarde(n):
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..
 Nadere toelichting gewenst ……………………………………………………………………………….
 De directie gaat niet akkoord met de verlofaanvraag (ongeoorloofd verzuim melden wij altijd bij de
leerplichtambtenaar.)

Als u verlof hebt gekregen, wilt u het dan nog even doorgeven aan de leerkracht(en) van uw kind(eren)?
Datum:

…………………………….

Handtekening directie:

……………………………………

Opmerking:
Deze ingevulde en ondertekende verlofaanvraag krijgt u terug. Een kopie daarvan blijft op school.

Vrij voor bijzondere omstandigheden (zie ook toelichting wettelijk kader)
Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook dit mag alleen als de
schooldirecteur of de leerplichtambtenaar hier vooraf toestemming voor geeft.
De schooldirecteur kan toestemming geven als u voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt. Als u
voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt, moet de leerplichtambtenaar toestemming geven.
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.

