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Datum: 14 december 2022 

 

 

 

Betreft:  Aanvraagformulier extra verlof 
 

 

 

Algemene gegevens 

Naam aanvrager:   ___________________________________________ 

 

Adres:     ___________________________________________ 

 

Naam kind(eren) en groep: ___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

Datum/data verlof:    ___________________________________________ 

 

Kinderen op een andere school, zo ja, welke:  ________________________________ 

 

 

 

 

 

Reden verlof  

(naast het aanvinken van de optie, graag nadere toelichting op de volgende bladzijde)  

( … ) voldoen aan een wettelijke verplichting 

( … )  verhuizing (1 dag) 

( … )  gezinsuitbreiding (1 dag) 

( … )  huwelijk van familieleden (1 of 2 dagen, afhankelijk van situatie) 

( … )  ernstige ziekte van familie (duur in overleg met de directeur) 

( … )  overlijden van familie (duur in overleg met de directeur) 

( … )  25-,40-,50-jarig ambtsjubileum (1 dag) 

( … )  12½-,25-,40-,50- of 60-jarig huwelijksjubileum van (groot)ouders (1 dag) 

( … )  vervulling van plichten voortvloeiend uit de aangehangen godsdienst 

( … )  overig (in overleg met de directeur) 

( … ) extra vakantieverlof; dit is alleen mogelijk wanneer de aard van het beroep het 

wettelijk gezien toelaat. Dit is een beroep dat volledig afhankelijk is van de 

schoolvakanties. Een ouder met een willekeurig beroep die in de  schoolvakantie bij 

zijn werkgever om organisatorische redenen niet gemist kan worden, kan geen 

verlof wegens ‘aard van het beroep’ worden gegeven. 

Een aanvraag voor extra vakantieverlof dient vergezeld te gaan met een 

werkgeversverklaring, waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële 

schoolvakantie mogelijk is. Dit verlof mag: 

• één keer per schooljaar verleend worden; 

• niet langer duren dan 10 schooldagen 

• niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar  

 

 

Niet aangemerkt als bijzondere verlof-reden: extra vakantie wegens wintersport, extra 

weekend, langdurig bezoek aan familie in land van herkomst, deelname van leerlingen aan 

evenementen, enz. 
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Toelichting 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Datum:        ______________________ 

  

 

Handtekening aanvrager:     ______________________ 

 

   

 

 

 

 

In te vullen door schooldirectie 

 

 

0 akkoord    0 niet akkoord 

 

 

Toelichting (optioneel) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Handtekening directie 

 

 

 

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd 

schoolverzuim. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school 

houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt. 

 

 

 

Voor meer info, zie: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-

schoolvakanties 

 

https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/vrijstelling-

leerplicht 

 

 

Proces 

U kunt het ingevulde formulier scannen en mailen, of meegeven met uw kind. Bij vragen of 

onduidelijkheden bellen wij u op, om vervolgens een besluitreactie naar u te sturen. 
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