Aanvraagformulier voor extra verlof
(lees eerst de toelichting op de achterzijde)
Naam ouder/verzorger:……………………………………………………………………….
Telefoonnummer :……………………………………………………………………….
Leerling(en) waarvoor verlof wordt aangevraagd
geboortedatum groep
……………………………………………………….
……………….. …….
……………………………………………………….
……………….. …….
……………………………………………………….
……………….. …….
……………………………………………………….
……………….. …….
Datum/duur van het verlof: van ……………….… t/m ……………………. Totaal ……..dgn.
Reden voor verlof/vrijstelling
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
….. - …. - 20….
(handtekening) (datum)

Hieronder niet invullen s.v.p. !!!
O Ik ga akkoord met uw verzoek
O Ik moet uw verzoek afwijzen, met als reden:
O De door u aangevoerde reden valt niet onder de uitzonderingen zoals omschreven in de
Leerplichtwet (zie achterzijde).
O ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
(handtekening)

(datum)

Bezwaarregeling
Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen, op grond van de algemene
wet bestuursrecht binnen zes weken na dagtekening van de beslissing, gemotiveerd bezwaar maken
bij de persoon die het besluit heeft genomen. In uw bezwaarschrift moeten de volgende gegevens
vermeld staan:
• uw naam en adres;
• de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
• de omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;
• argumenten die duidelijk maken waarom u het niet eens bent met het besluit;
• uw handtekening.

Toelichting: richtlijnen voor aanvraag extra verlof
Is uw kind 4 jaar, dan is het nog niet leerplichtig en dient u afwezigheid van uw kind te melden. De
maand opvolgend waarin uw kind 5 jaar wordt, is het leerplichtig en moet het iedere schooldag naar
school. Indien het aantal onderwijsuren nog te veel is voor uw kind, kunt u dit melden bij de directeur
van de school. U mag uw kind dan ten hoogste 5 uur per week thuis houden. Dit kan verlengd worden
tot maximaal 10 uur per week totdat uw kind 6 jaar is. Er moet wel altijd sprake zijn van overbelasting
van uw kind. U dient dit als ouder te onderbouwen.
In alle overige gevallen geldt voor kinderen van 5 jaar of ouder het volgende:
Vrijstelling geregeld schoolbezoek dat gemeld dient te worden bij de directeur:
- Afwezigheid wegens ziekte
- Afwezigheid wegens plichten voortvloeiend uit godsdienst, levensovertuiging of wettelijke
verplichtingen.
Vrijstelling geregeld schoolbezoek na vooraf verkregen toestemming (vakantieverlof)
De te noemen vrijstellingsgronden leiden niet automatisch tot vrijstelling van schoolbezoek. Een
verzoek om toestemming moet 8 weken van tevoren worden ingediend bij de directeur. De beslissing
op deze aanvraag is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt tegen dit besluit
bezwaar maken of beroep instellen.
Deze toestemming kan worden gegeven door de directeur van de school wanneer:
De specifieke aard van het beroep van één van de ouders het op vakantie gaan in de vastgestelde
schoolvakanties onmogelijk maakt.
Hierbij geldt:
a) Het moet worden aangetoond middels een gewaarmerkte werkgevers- of
accountantsverklaring dat een vakantie binnen de schoolvakanties tot onoverkomelijke
bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de
schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende
(Volgens artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht kan degene die valselijk een verklaring
opmaakt of een verklaring vervalst die als bewijs van enig feit moet dienen worden gestraft
met 6 jaar gevangenisstraf of een geldboete.);
b) Toestemming mag niet worden verleend als in een andere schoolvakantie een mogelijkheid is
om op vakantie te gaan;
c) Slechts éénmaal per schooljaar mag hiervan gebruik gemaakt worden en kan geen betrekking
hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar;
d) Toestemming kan worden verleend voor de duur van maximaal 10 schooldagen.
Extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden (niet voor vakantie)
- Ernstige ziekte van ouders en andere familieleden (aantal dagen in overleg);
- Overlijden in de naaste familiekring (1e graad-4dgn.; 2e graad-2dgn.; 3e en 4e graad-1dag);
- Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum
ouders, grootouders (1 dag, na overleg van bewijsstukken);
- Verhuizing (ten hoogste 1 dag);
- Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad; (1, ten
hoogste 2 dagen);
- Voor andere, naar oordeel van de directeur, belangrijke redenen.
De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’ en dus geen redenen voor extra
verlof:
Familiebezoek in het buitenland;
- Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
- Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
- Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
Verlof van meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient u (minimaal 8 weken van tevoren) bij de
leerplichtambtenaar aan te vragen. De leerplichtambtenaren van de gemeente Valkenswaard werken
ook voor Heeze-Leende en zijn bereikbaar via 040-2083444 (vragen naar de leerplichtambtenaar) of
via gemeente@valkenswaard.nl t.a.v. de leerplichtambtenaar.

Melding verzuim
De directeur is verplicht (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim te melden bij burgemeester en
wethouders van de gemeente. De leerplichtambtenaar is belast met de feitelijke uitvoering van het
toezicht op de naleving van de wet. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school
houden kan de leerplichtambtenaar proces-verbaal opmaken.
Meer informatie
Algemene informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

