
 

 
AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES 
TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN PER SCHOOLJAAR (als bedoeld in artikel 11 lid g juncto artikel 14 van de Leerplichtwet 1969) 

 
IN TE VULLEN DOOR OUDER/ VERZORGER/ VOOGD 
 

Ondergetekende    �  vader          �  moeder         �  verzorger          �  voogd  
 
Naam aanvrager  : ___________________________________________________________________ 

Adres   : ___________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats : ___________________________________________________________________ 

Telefoonnummer  : ___________________________________________________________________   

E-mailadres   : ___________________________________________________________________ 

 
Verzoekt toestemming extra verlof voor: 
Naam leerling(en):       Groep:  Geboortedatum: 
_______________________________________   ______ __________________________________ 

_______________________________________   ______ __________________________________ 

_______________________________________   ______ __________________________________ 

_______________________________________   ______ __________________________________ 

 
Voor de periode: 
Datum eerste verlofdag: ________________________ t/m datum laatste verlofdag: ______________________ 

Indien anders, omschrijf de periode/ tijd: ____________________________________________________________ 

Totaal aantal schooldagen waarvoor verlof wordt aangevraagd: _____ 
 
REDEN VOOR DE AANVRAAG 
Eventueel kan een uitgebreide motivatie als bijlage worden toegevoegd. 
 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Aldus naar waarheid ingevuld d.d.:    Handtekening aanvrager: 

_____________________________    _____________________________________________ 

 
IN TE VULLEN DOOR DE DIRECTIE 
 
Ondergetekende verleent: �  wel of �  geen extra verlof.  
Bij afwijzing reden: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
Datum: _____________________ Handtekening directeur: _______________________________________ 
 
Nb: 
• De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar een kennisgeving ongeoorloofd schoolverzuim te sturen 
 wanneer de leerling, ondanks een negatieve beslissing toch gebruik maakt van het gevraagde verlof. 

Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt. 



In de voorkomende gevallen kan extra verlof worden gegeven voor de hierna genoemde periode: 

- Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag 

- Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: 

geen maximale termijn 

- Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad in 

o Nederland: maximaal 1-2 schooldagen 

o Buitenland: maximaal 5 schooldagen 

- Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 

3e graad: geen maximale termijn 

- Bij overlijden van bloed- of aanverwant 

o In de 1e graad maximaal:  5 schooldagen 

o In de 2e graad maximaal: 2 schooldagen 

o In de 3e en de 4e graad maximaal: 1 schooldag 

o In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal: 5 schooldagen 

- Bij 25, 40 of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60-jarig huwelijksjubileum van 

ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag 

- Voor andere naar het oordeel van de directeur gewichtige omstandigheden. 

 

NB. Afspraken voor de tandarts, dokter, orthodontist, logopedist, buitenschoolse begeleiding etc. zijn in principe geen reden 

voor verlof en dienen dus buiten de schooltijden gemaakt te worden. In voorkomende gevallen kan hier na overleg met de 

directie van afgeweken worden.  

 

In de volgende gevallen wordt zeker geen extra verlof gegeven: 

- Familiebezoek in het buitenland 

- Goedkope tickets in het laagseizoen 

- Tickets zijn al gekocht zijn of er zijn geen tickets meer in de vakantieperiode 

- Vakantiespreiding in den lande 

- Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn 

- Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte 

- Kroonjaren. 

 
 


