AANVRAAGFORMULIER VERLOF
In te vullen door de aanvrager:
Naam aanvrager:
Adres:
Postcode, woonplaats:
Naam leerling:

Geboorte datum:

Groep:

Naam leerling:

Geboorte datum:

Groep:

Naam leerling:

Geboorte datum:

Groep:

Naam leerling:

Geboorte datum:

Groep:

Datum verlofaanvraag:
Reden voor het verlof (graag zo duidelijk mogelijk omschrijven):

Datum:

Handtekening:

In te vullen door de directeur:
Het verlof wordt

wel / niet

verleend.

Reden voor het wel / niet verlenen van het verlof:

Datum:

Handtekening:

Indien u geen toestemming heeft gekregen voor het verlof en uw kind(eren)afwezig is/zijn, zijn wij genoodzaakt hiervan melding te maken bij
leerplicht.
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 deze beschikking gemotiveerd:
* een bezwaarschrift indienen bij de schoolleider van de school (indien het verzoek betrekking heeft op “vakantieverlof” of “gewichtige
omstandigheden” 10 dagen per jaar of minder).

Geachte ouders/verzorgers,
U staat op het punt om een verlofaanvraag in te dienen. Om teleurstelling te voorkomen willen wij u graag vooraf attent maken op de
criteria die we op Kindcentrum Emmaschool hanteren. Belangrijkste uitgangspunt is dat we ons houden aan de Wettelijke voorschriften. De
Wet onderscheidt twee soorten verlof. Verlof vanwege arbeid en Bijzonder Verlof vanwege “gewichtige omstandigheden”.
A.

Verlof vanwege arbeid:
De wet staat niet toe dat ouders hun kinderen van school houden voor vakanties buiten de vastgestelde schoolvakanties om. Dit
betekent dat er op Kindcentrum Emmaschool geen verlof buiten de vastgestelde vakanties wordt verleend.
Een uitzondering hierop is alleen mogelijk als uw kind tijdens geen enkele schoolvakanties op vakantie kan gaan door de specifieke
aard van het beroep van (één van) de ouders. Het is van belang dat u kunt aantonen dat u in geen van de vakanties 2 weken
aaneengesloten op vakantie kunt. U kunt dan, minimaal 2 maanden van tevoren, bij de schoolleiding een verzoek om vakantieverlof
indienen. Hiervoor dient u bewijslast te overleggen waaruit blijkt dat u alleen buiten de officiële schoolvakanties weg kunt gedurende
het hele schooljaar.

B.

Bijzonder Verlof vanwege ‘gewichtige omstandigheden’
De wet staat toe dat de schoolleider maximaal 10 werkdagen verlof kan verlenen in situaties die buiten de wil van de ouders en/of de
leerling liggen. Hierbij moet gedacht worden aan:
a. verhuizing: maximaal 1 schooldag;
b. het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden:
maximaal 10 dagen;
c. het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad:
* in Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag.
* in het buitenland maximaal 5 schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart of trouwakte
d. ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: maximaal 10
dagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt.
e. overlijden van bloed- of aanverwanten:
* In de 1e graad: maximaal 5 schooldagen;
* In de 2e graad: maximaal 2 schooldagen;
* In de 3e en de 4e graad: maximaal 1 schooldag;
* In het buitenland: 1e t/m 4e graad; maximaal 5 schooldagen. Soort bewijs: rouwkaart of akte van overlijden.
f. bij 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum: maximaal 1 dag.
g. viering van het 12,5-, 25-, 40-, 45-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorgers(s) of grootouders; maximaal 1 schooldag.
h. andere naar het oordeel van het hoofd van de school gewichtige omstandigheden: maximaal 10 dagen.
In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:
a. familiebezoek in het buitenland;
b. vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
c. omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
d. vakantiespreiding;
e. verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
f. eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
Tot slot nog enkele opmerkingen:
* Wij vinden het van belang dat de kinderen (ook onze 4- en 5-jarigen) het onderwijsprogramma zo compleet mogelijk volgen. Hierbij
horen ook de laatste dagen voor een vakantie.
* Het onterecht ziekmelden van uw kind(eren) betekent een aantasting van de normen en waarden die wij op Kindcentrum
Emmaschool hanteren en ondermijnt de vertrouwensband tussen ouders en school.
* De leerplichtwet geeft duidelijk de (on)mogelijkheden voor het verkrijgen van verlof aan.
* In bovenstaande gevallen kan de Inspectie van het Onderwijs in mandaat een boete opleggen aan het bevoegd gezag van de
school of instelling ter hoogte van maximaal € 1.000,- Wanneer u buiten de wettelijke mogelijkheden medewerking vraagt voor verlof
betekent dat in feite dat u de schoolleider vraagt de wet te overtreden.
In alle gevallen waarin de tekst hierboven niet voorziet kan de directeur na overleg met de ouders/verzorgers verlof toekennen.
Wanneer u hier gebruik van wilt maken wordt u dringend verzocht ruim van tevoren, 2 maanden, calamiteiten uitgezonderd, met de
directeur een afspraak te maken.
Hartelijke groeten,
Alys Scholing & Carolien Haverkort
Directie Kindcentrum Emmaschool

