Aanvraagformulier voor extra verlof
Formulier vrijstelling geregeld schoolbezoek
Artikel 11 van de Leerplichtwet 1969

Gegevens van de aanvrager (ouder(s), verzorger(s), voogd):
Naam: …………………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………….
Postcode en plaats: …………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………….
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………….
Gegevens van de leerling(en) voor wie vrijstelling wordt gevraagd:
Na(a)m(en): ………………………….

………………………….

………………………….

Geboortedatum(s): …… - …… - …………

…… - …… - …………

…… - …… - …………

……

……

Groep(en): ……

School: EH Groot-Ammers / REH Groot-Ammers / EH Nieuwpoort *
* omcirkelen wat wel van toepassing is

Periode aangevraagde vrijstelling:
Verlofperiode van: …… - …… - …………

t/m

…… - …… - …………

Aantal verlofdagen: ……
Reden aanvraag en bewijsstuk (toevoegen):
Reden: …………………………………………………………………………………………….
Bewijsstuk: …………………………………………………………………………………………….
Ondertekening door de aanvrager:
Datum: …… - …… - …………

Handtekening: ……………………………

Het onderstaande wordt door een teamleider van CBS Molenwaard ingevuld:
Wij gaan wel / niet akkoord met uw verzoek om verlof (voor uitleg z.o.z.)
Datum: …… - …… - …………

Handtekening: ……………………………

Het onderstaande wordt eventueel ter aanvulling ingevuld door een teamleider:
Doorgezonden op …… - …… - …………
aan Leerplicht en Vroegtijdig
Schoolverlaten wegens overschrijding van de 10-dagen grens.
De onderstaande tekst komt uit de folder Extra verlof die
uitgegeven is door de Dienst gezondheid en Jeugd ZhZ.
Deze folder is te downloaden op de site van de basisschool.
Home > Contact > Verlofaanvraag
In de leerplichtwet staat dat ouders er voor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan, zomaar
wegblijven mag niet. De gemeente heeft de taak dat te controleren.
U kunt extra verlof vragen in de volgende gevallen:
1.
Om op vakantie te gaan. Maar dat kan uitsluitend als het op grond van de specifieke aard van het
beroep van één van de ouders niet mogelijk is om in de schoolvakanties op vakantie te gaan.
Voorbeelden zijn beroepen in de agrarische en toeristische sector, de horeca en beroepen
waarbij een ouder langdurig in het buitenland verblijft, bijvoorbeeld zeevarenden. Er mag dus
geen vrij worden gegeven als er bijvoorbeeld sprake is van een goedkope vakantie buiten het
seizoen, een extra lang bezoek aan het land van herkomst of zomaar een midweek of lang
weekend weg. Vakantie verlof kan slechts éénmaal per schooljaar worden verleend voor ten
hoogste tien schooldagen en het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van
een schooljaar.
2.

Als uw kind mee moet doen aan een verplichting gebaseerd op een bepaalde godsdienst of
levensovertuiging; u moet dit minimaal twee dagen van te voren op school melden. Als regel
geldt: één dag vrij. Op school moet de datum bekend zijn.

3.

Een beroep op vrijstelling geregeld schoolbezoek (verlof) kan worden gedaan als er sprake is van
‘gewichtige omstandigheden’ (artikel 11 lid g). Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke
omstandigheden buiten de wil van ouders/verzorgers en/of leerling, waardoor de leerling de
school niet kan bezoeken. Uitgangspunt bij de beoordeling van deze aanvragen is, dat dit verlof
alleen wordt gegeven als daarmee een onredelijke situatie kan worden vermeden.
Om een idee te geven van wat met gewichtige omstandigheden wordt bedoeld, staat hieronder
een aantal voorbeelden:
• Ernstige levensbedreigende ziekte zonder kans op herstel of overlijden van bloed- of
aanverwanten.
• Huwelijk van bloed- of aanverwanten.
• 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (ambts-/huwelijks-)jubileum van bloed- of aanverwanten.
• Verhuizing van het gezin.

Als u zonder toestemming uw kind thuis houdt, is de school verplicht dat
verzuim te melden bij de leerplicht ambtenaar. Dit kan leiden tot een
proces-verbaal.

Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten is onderdeel van:
Dienst Gezondheid en Jeugd, Postbus 166, 3300 AD Dordrecht.
078-7708500
www.dienstgezondheidjeugd.nl
De folder Extra verlof

