Aanvraagformulier verlof (zes weken van te voren indienen)
Datum:______________________________________________
Ondergetekende,_____________________________________ , ouder/ verzorger van de hierna te noemen leerlingen van de Openbare Basisschool De Border, verzoekt om toestemming tot schoolverzuim
in de periode
Van_____________________________________t/m __________________________________________

Ten behoeve van:
1.__________________________________geb. datum:____________________groep__________
2.__________________________________geb. datum:____________________groep:_________
3.__________________________________geb. datum:____________________groep:_________

Reden van het verzoek:_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(eventuele nadere toelichting en verklaring bijvoegen)

Handtekening:____________________
Gegevens van de ouder(s)/ verzorger(s):
Naam:_________________________________________________________________________________
Adres:_________________________________________________________________________________
Postcode/ woonplaats:___________________________________________________________________
Telefoonnummer:_______________________________________________________________________
E-mailadres:___________________________________________________________________________

______________________________________________________
Advies directeur school: akkoord/ niet akkoord

Datum:_____________________________________ Naam:____________________________________
Handtekening:_______________________________
Toelichting:____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Eventuele beslissing leerplichtambtenaar:___________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Uitleg over de wet- en regelgeving omtrent het verlenen van verlof.
Vrij voor vakantie onder schooltijd
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle
drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:
Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Bij voorbeeld in de
agrarische sector of de horeca.
Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan.
Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.
Vrij door ziekte
Een ziek kind kan niet naar school. Is uw kind ziek, waarschuw dan de school. De wetgever gaat uit van de goede trouw
van de ziekmelding. Bestaat het vermoeden dat de ziekmelding niet klopt, dan kan de school de leerplichtambtenaar
onderzoek laten uitvoeren. Deze informeert bij de ouders en/of de schoolarts naar de achtergrond van de ziekte.

Vrij door overmacht
Er zijn andere gewichtige omstandigheden denkbaar waaronder de leerling vrijgesteld moet (kunnen) zijn van de plicht
tot schoolbezoek. Het gaat hierbij om eenmalige gezins- en familiesituaties die buiten de wil en de invloed van de ouders
en/of de jongere ligt. Als het gaat om een vrijstelling van ten hoogste tien dagen in een schooljaar (in een keer of bij elkaar opgeteld), dan is de directeur van de school bevoegd om een besluit te nemen over een dergelijk verzoek van de
ouders.
Gaat het om meer dan tien dagen in een schooljaar (in een keer of bij elkaar opgeteld), dan is de leerplichtambtenaar
bevoegd tot een besluit. De leerplichtambtenaar neemt pas een besluit als hij de directeur heeft gehoord.
Bij een beslissing moeten de directeur van de school en/of de leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van de jongere en zijn gezin. Extra verlof wordt gegeven als hiermee een onredelijke
situatie wordt voorkomen!
Vuistregels
Veel directeuren van scholen en leerplichtambtenaren hanteren de vuistregels die hieronder staan, om bij gewichtige
omstandigheden wel of geen extra verlof te verlenen. Ouders kunnen aan de directeur en/of aan de leerplichtambtenaar
vragen deze vuistregels te gebruiken, maar omdat het geen wettelijke regels zijn, zijn zij niet verplicht deze regels toe te
passen. Het kunnen dus meer, maar ook minder verlofdagen zijn.

Extra vrij mogelijk
• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: maximaal twee dagen.
• Huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60-jaar) van ouders en/of grootouders: één dag.
• 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
• Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met de
directeur
• Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur.
• Verhuizing van gezin: één dag.
Geen extra vrij mogelijk
• Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp.
• Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale aanbiedingen in het laagseizoen). Een uitzondering op deze regel staat bij 'Vakantie onder schooltijd'.
• Voor vakantie eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte.
• Familiebezoek in het buitenland.
• Het argument ‘mijn kind is nog jong’.
• Het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’

