Verzoek om extra verlof
Datum van indiening:

…………….

Ondergetekende (naam):

…………………………………….

Ouder/ verzorger van:

…………………………… groep …….
…………………………… groep…….

..............................……… groep………
Verzoekt extra verlof
Van (datum)

……………………. tot en met……………....

In verband met: (aankruisen wat van toepassing is)
o

vakantieverlof

Voorwaarden hiervoor;

- wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het niet mogelijk is om in één
van de schoolvakanties tijdens het schooljaar twee weken aaneengesloten met het gezin op
vakantie te gaan;

- Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof mogelijk is binnen één van
de officiële schoolvakanties mogelijk is.
Dit verlof

- mag hooguit éénmaal per schooljaar worden verleend;

- mag niet langer duren dan 10 schooldagen. Is er éénmaal voor een kortere periode verlof
verleend, dan mag er dat jaar niet nog eens verlof voor vakanties worden verleend;
- Het moet de enige gezinsvakantie in dat schooljaar betreffen;

- mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Toelichting/omschrijving: ………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
o

Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen)

o

Verhuizing ( ten hoogste 1 dag)

o

Ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad ( duur in
overleg met de directeur)

o

Overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen);

o

Overlijden van bloed- of aanverwanten in de 2e graad ( ten hoogste 2 dagen);

o

Overlijden van bloed- of aanverwanten in de 3e en 4e graad ( 1 dag )

o

Bij 25-, 40- en 50- jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 50-, en 60- jarig huwelijksjubileum
van ouders of grootouders ( 1 dag )

o

Wegens het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging,
namelijk …………………………………..

Indien uw verzoek niet voldoet aan één van bovenstaande punten, heeft uw kind geen recht op extra
verlof.

-----------------------------------------------------------------------------------------Uw aanvraag werd door mij getoetst aan de richtlijnen van de leerplichtwet en uitspraken van de
arrondissementsbank te Breda.
Datum verwerking:

………………………………..

o

Ik ga akkoord met uw verzoek

o

Ik kan niet akkoord gaan met uw verzoek, omdat het mijn inziens in strijd is met de
leerplichtwet

o

Het verzoek is neergelegd bij de leerplichtambtenaar van de Gemeente Bergen op Zoom

Handtekening directie: ………………………………..

