
 

Aanvraagformulier voor verlof 
Artikel 14, derde lid, Leerplichtwet 1969: maximaal 10 schooldagen, in te dienen bij de directeur 

 
Gegevens van de leerling(en) (in te vullen door de aanvrager) 
 

naam leerling geboortedatum groep naam leerkracht 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Periode van en reden(en) voor aanvraag verlof 

 
 
Van                                                 tot 
 

 
Reden(en) van aanvraag: 
(toelichting mag in een bijlage worden bijgevoegd) 
 

 
Gegevens ouders / verzorgers (in te vullen door de aanvrager) 
 

 
Naam en voorletters: 
 

 
Relatie met de leerling              O vader    O moeder    O verzorger 
 

 
Adres: 
 

 
Telefoonnummer: 
 

 
Handtekening aanvrager:                                                               datum: 
 

 
In te vullen door de directeur 
 

 
O het verlof wordt wel verleend op grond van: (z.o.z. voor mogelijkheden) 
 
O het verlof wordt niet verleend, omdat: 
 

 
Naam directeur: 
 

 
Handtekening                                                                              datum: 
 
 

 



Toelichting aanvraagformulier verlof 
 
Een verzoek om extra verlof moet worden aangevraagd bij de directie. Dit wordt 
echter alleen in zeer bijzondere gevallen verleend. Het verzoek dient minimaal 4 
weken van tevoren schriftelijk bij de directeur te worden aangevraagd.  
 
Op vakantie tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan 
gemaakt worden wanneer een kind gedurende geen enkele schoolvakantie twee 
weken gezinsvakantie kan genieten vanwege de “specifieke aard van het beroep”van 
een van de ouders. Het moet dan gaan om de enige gezinsvakantie. 
NB: een werkgeversverklaring is geen geldige reden voor het verlenen van extra 
verlof voor extra vakantie. 
 
Vakantieverlof wordt alleen toegekend indien: 

 wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het niet 
mogelijk is binnen de schoolvakanties van het betreffende schooljaar een 
gezinsvakantie te plannen; 

 het verlof is alleen bedoeld voor de jaarlijkse gezinsvakantie en niet voor een 
volgende vakantie; 

 u een verklaring overlegt waaruit blijkt dat verlof binnen de officiële 
schoolvakanties niet mogelijk is (verklaring werkgever, personeelszaken, 
accountant); 

 de vakantie niet langer duurt dan 10 schooldagen; 

 de vakantie niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar valt. 
 
Verlof kan gegeven worden voor gewichtige omstandigheden, dit zijn o.a. 

 huwelijk, jubilea, gezinsuitbreiding of overlijden van naaste familie 

 ziekte van de leerling of andere medische reden 

 uitoefening van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging 

 verhuizing 
 
Niet-gewichtige redenen zijn o.a. 
 

 uitnodigingen van familieleden voor een lang weekend of midweek 

 vakantie vanwege lagere boekingsprijzen of een minder druk seizoen 

 extra vrije dagen i.v.m. afwijkend vakantierooster in het voortgezet onderwijs 
 

Het verlof kan alleen door de directeur worden verleend. 
De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de 
leerplichtambtenaar. Ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school 
houden krijgen een boete opgelegd of worden strafrechtelijk vervolgd. Alles over de 
Leerplichtwet (inclusief bezwaarregeling) vindt u op de gemeentesite. 
 

Neem bij twijfel altijd contact op met de directeur. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Team bs. St. Theresia 
 


