AANVRAAGFORMULIER EXTRA VERLOF
Vredeveldschool
Tuinstraat 5e
9404 KK ASSEN

AANVRAAGFORMULIER EXTRA VERLOF
Naam ouder/verzorger :

…………………………………………………………………………………………

Adres :

…………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer :

…………………………………………………………………………………………

Mailadres:

…………………………………………………………………………………………

Naam van kind(eren) waarvoor verlof wordt aangevraagd:
..…………………………………………………………...………… geb.datum……………….……………..groep…………
..………………………………………………..……………….…… geb.datum……………………….……..groep…………
..……………………………………………………………...……… geb.datum………………….…………..groep…………
..……………………………………..…………………….………… geb.datum……………….……………..groep…………

Datum waarop verlof nodig is
Van ………………………………..…… (eerste dag) tot en met ……………………………………..(laatste dag)

Datum waarop verlof is aangevraagd

Handtekening ouder/verzorger

Redenen op grond waarvan verlof mogelijk is:
Buitengewoon verlof
 Ziekte tijdens de vakantie (getekende doktersverklaring uit vakantieland inleveren,
waarin de duur, de aard en de ernst van de ziekte staat vermeld)
 Viering van religieuze of nationale feest-/gedenkdag ………………………………………….
 Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten, relatie tot kind: ………………………………
 Overlijden van bloed- of aanverwanten, relatie tot kind: …………………………………….
 12½-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten
 Verhuizing van het gezin
 Andere reden nl: …………………………………………………………………………………………………

In te vullen door de directie
Antwoord directie:
 De directie gaat akkoord met de verlofaanvraag
 De directie gaat akkoord met de verlofaanvraag onder de volgende voorwaarde(n)
 Nadere toelichting gewenst: ………………………………………………………………………………….
 De directie gaat niet akkoord met de verlofaanvraag
(ongeoorloofd verzuim melden wij altijd bij de leerplichtambtenaar)

Als u verlof heeft gekregen, wilt u het dan nog doorgeven aan de leerkracht(en) van uw
kind(eren)?

Datum:

Handtekening directie

Extra toelichting bij verlofaanvraag:
In het kort:
•
•
•

Bij "gewichtige" omstandigheden kan verlof worden aangevraagd bij de directeur.
De directeur beslist over een aanvraag tot en met 10 dagen verlof.
De leerplichtambtenaar beslist over aanvragen voor meer dan 10 dagen verlof.

Wat zijn gewichtige omstandigheden:
•

•

verhuizing
huwelijk van bloed- of aanverwanten
jubileum van ouders of grootouders
ernstige ziekte of overlijden van een familielid

•

sociale of medische indicatie

•
•

Wat zijn géén gewichtige omstandigheden:
•
•
•
•
•
•

familiebezoek in het buitenland
vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie
te gaan
eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte
verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn

Extra verlof aanvragen?
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens
"gewichtige omstandigheden" moet zo vroeg mogelijk bij de directeur worden ingediend (het liefst
minimaal acht weken van tevoren).

