
 

 

Aanvraagformulier extra verlof  

In te vullen door de aanvrager  

Naam aanvrager:____________________________________________________________________ 

Adres:_____________________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats:______________________________________________________________ 

Telefoon:___________________________________________________________________________ 

Naam / namen van de leerling(en) waarvoor verlof wordt aangevraagd: 
__________________________________________________________________________________ 

Geboortedatum/-data leerling(en):______________________________________________________ 

Periodeverlof: _______________________________________________________________________ 

Reden voor het verlof:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

datum: ____________________________________________ 

handtekening: ______________________________________ 

In te vullen door de directeur  

Het verlof wordt wel verleend  / niet verleend. De reden daarvan is:  

O De toestemming valt binnen de daarvoor geldende afspraken ín de Verlofregeling; (de puntenA,BofC)  

O _____________________________________________________________________  

datum:_________________________________________________________________ 

handtekening:____________________________________________________________ 



Wettelijke regeling vakantie en extra verlof  
A. Vakantieverlof Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13A van de Leerplichtwet kan gegeven 
worden, indien 
• Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld 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. 
 
B. Extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden (10 schooldagen of minder) In de volgende situaties kan 
dit worden aangevraagd: 
• voor het voldoen van een wettelijke verplichting; 
• voor verhuizing ( ten hoogste één dag ); 
• een huwelijk van bloed- of aanverwante t/m de derde graad ( één of twee dagen ) 
• bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwante t/m de derde graad ( in overleg ) 
• bij overlijden van bloed- of aanverwante t/m vierde graad ( in overleg ) 
• bij 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum en 12½ -, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of 
grootouders ( één dag ); 
• voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen in het belang van het kind, maar géén 
vakantieverlof: - dringende familieomstandigheden 
• belangrijke verenigings-/sportactiviteiten van het kind 
• speciale feestelijkheden buiten familieverband 
• andere bijzondere omstandigheden 
 
C. Extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden (meer dan 10 schooldagen) Dit verlof kan worden 
aangevraagd, indien 
• de ouders een verklaring van een arts of maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een 
verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden. 
 
D. Het aanvragen van vrij van school/van verlof 
1. Vrij vragen voor het bezoek aan een arts, de tandarts, de beugeltandarts, een specialist e.d. kan de dag ervoor 
telefonisch of mondeling gebeuren. 
2. Vakantieverlof (zie A.) dient minimaal 2 maanden ervoor schriftelijk te gebeuren. 
3. Verlofaanvragen die vallen onder B. en C. schriftelijk indienen vooraf of binnen twee dagen erna (uitgezonderd 
bij overlijden en /of begrafenis). 
 


