
 

 

AANVRAAGFORMULIER VAKANTIE EN VERLOF  

Lees voor het invullen de toelichting aan de achterkant. Vergeet niet te ondertekenen!  

Aan de directeur van Daltonbasisschool Fredericus,  
Aanvraag verlof als bedoeld in artikel 13a 11f/13a en 11g/14 van de Leerplichtwet 1969 

A. In te vullen door de aanvrager  

 

Naam aanvrager:              ………………………………………………………………  

 

Adres :                                  ……………………………………………………………….  

 

Postcode en woonplaats: ..……………………………………………………………… 

 

Telefoon:                              ………………………………………………………………. 

  

Naam/Namen van leerlingen waarvoor verlof wordt aangevraagd:  

 

…………………………………………………………………groep:………  

 

…………………………………………………………………groep:………  

 

…………………………………………………………………groep:………  

 

Periode Verlof : ………………………………………………………………………………. 

 

Reden voor verlof: …………………………………………………………………………… 
(Indien te weinig ruimte, verklaring op een bijlage meesturen)  

 

Naam /namen leerling(en) die een andere school bezoeken  

 

……………………………………………school     ………………………………………………  

 

……………………………………………school     ………………………………………………  

 

Datum:……………….. 

 

Handtekening vader:…………………..   Handtekening moeder:………………………… 

 

Let op: beide ouders dienen te ondertekenen, uitgezonderd gevallen waarbij het volledige 

bevoegd gezag bij één van de ouders ligt.  

 

Indien van toepassing: 

 

Handtekening verzorger(s): ………………………………………… 

 

B. In te vullen door de directeur van school/leerplichtambtenaar  

Het verlof wordt WEL / NIET verleend.  

Reden niet verlenen verlof / wel verlenen verlof: ……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 
Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet 

bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing gemotiveerd:  

o Een bezwaar indienen bij de directeur van de school (indien de aanvraag betrekking heeft op vakantieverlof 

o Een bezwaarschrift indienen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente (indien de aanvraag betrekking 

heeft op vakantieverlof (art.13a) of gewichtige omstandigheden (art.14) voor meer dan 10 schooldagen).  

 

De directeur,…………………………………… De leerplichtambtenaar,………………………… 

 

Datum: …………………………………………. 



 RICHTLIJNEN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES  
 

A. Vakantieverlof(art. 13a)  

Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 6 weken van tevoren aan de directeur van de school te worden 

voorgelegd.  

Vakantieverlof wordt alleen verleend, wanneer:  

 wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het niet mogelijk is om in één van de 

schoolvakanties tijdens een schooljaar twee weken aaneengesloten met het gezin op vakantie te gaan; 

 een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële 

schoolvakanties mogelijk is  

 

In alle andere gevallen is vakantie buiten de schoolvakanties om niet mogelijk. Dit verlof:  

 mag hooguit éénmaal per schooljaar worden verleend;  

 mag niet langer duren dan 10 schooldagen;  

 mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het schooljaar.  

 

B. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar (art. 14, lid 1)  

Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per schooljaar of 

minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur te worden 

voorgelegd.  

Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan, omstandigheden die buiten de wil van de leerlinge of 

ouders zijn gelegen.  

 

Enige voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:  

 Het voldoen aan een wettelijke verplichting, zolang dit niet buiten de lesuren kan;  

 Verhuizing (1 dag);  

 Het bijwonen van het huwelijk van familieleden tot en met de derde graad (1 dag binnen de woonplaats, 

anders 2 dagen);  

 Ernstige ziekte familieleden tot en met de derde graad (duur in overleg met de directeur);  

 Overlijden familieleden in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen), in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen), in de 

3e en 4e graad (1 dag);  

 Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25,- 40,- 50,- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of 

grootouders (1 dag).  

N.B. Extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheid aangemerkt.  

 

Onder familieleden worden begrepen bloed- en aanverwanten, met name (groot)ouders, 

(schoon)zussen/broers, directe ooms/tantes en directe neven/nichten (1e t/m 4e graad).  

 

De directeur van de school beoordeelt of een verzoek aan de kenmerken voldoet. Wij verzoeken u derhalve bij 

de aanvraag een bewijs van de gewichtige omstandigheid toe te voegen (bijvoorbeeld een uitnodiging voor 

huwelijksfeest, huwelijksakte etc).  

 

C. Andere gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 dagen per schooljaar  

(art. 14 lid 3)  

Als het verlof boven de 10 dagen per jaar uitkomt, beslist de leerplichtambtenaar. Dit verzoek dient minmaal 4 

weken van tevoren via de directeur bij de leerplichtambtenaar te worden ingediend. Deze kan een 

aanvullende verklaring vragen waaruit het belang en de noodzaak van het verlof blijkt (b.v. van een arts, een 

maatschappelijk werker of een instantie voor (jeugd)hulpverlening).  

Het uitgangspunt bij de beoordeling van aanvragen is dat extra verlof alleen gegeven wordt als daarmee een 

kennelijk onredelijke situatie vermeden kan worden. Bij de afweging staat het belang van de leerling voorop.  

 

D. Vrij voor 5-jarigen  

Een bijzondere regeling is er voor 5-jarigen. Zo mogen kinderen van 5 jaar vijf uur per week thuisblijven als de 

ouders daarvoor kiezen, bijvoorbeeld om overbelasting voor hun kind te voorkomen. Ouders melden dit bij de 

directeur van de school. Is vijf uur niet genoeg, dan kan de directeur het kind nog maximaal vijf uur per week 

extra vrijaf geven. Zodra het kind 6 jaar is, geldt deze vrijstellingsmogelijkheid niet meer.  

 

Waarschuwing  

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd 

schoolverzuim. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden kan proces verbaal 

worden opgemaakt. 

 


