Aanvraagformulier voor extra verlof
In te vullen door ouder(s) / verzorger(s) en inleveren op school.
Voor- en achternaam van de leerling:
……………………………………………………………………………………………..……
Straat en huisnummer: …………………………………………………………
Telefoonnummer(s):…………………
Geboortedatum: ………………. Groep: ………..……
Deze aanvraag geldt ook voor:
Naam: …………………….. Geboortedatum: ………………. Leerjaar: ………..
Naam: …………………….. Geboortedatum: ………………. Leerjaar: ………..
Naam: …………………….. Geboortedatum: ………………. Leerjaar: ………..
Verlofdatum / verlofperiode:
………………………………………………………………….
Voor soorten extra-verlof zie achterzijde van dit blad (dit ook invullen!).
Datum van verzoek:………../…………./…………..
Naam aanvrager:

Handtekening:

…………………………………… ……………………………………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderstaande is in te vullen door de directie van de school.
Beslissing op het verzoek van extra-verlof nummers 1 en 2.
Besluit: akkoord / gedeeltelijk akkoord / niet akkoord
Advies aan leerplichtambtenaar op het verzoek van extra-verlof nummers 3.
Besluit: akkoord / gedeeltelijk akkoord / niet akkoord
Motivatie van een geheel of gedeeltelijk negatief besluit / advies:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Datum: ………./………../……….. Handtekening (waarnemend) directeur:

Er zijn drie soorten van extra-verlof mogelijk. Kruis het soort verlof aan en vul s.v.p.
verder in.
O 1. Vakantieverlof
Ik doe een eenmalig verzoek voor dit schooljaar om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de
leerplichtwet. Ik dien dit verzoek minstens een maand voor de verlofdatum in. Zie dagtekening
van de aanvraag.
Wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders is het slechts mogelijk om buiten
de zomervakantie op vakantie te gaan.
Ik voeg een werkgeversverklaring toe waaruit blijkt dat verlof binnen de officiële vakantieperiode
niet mogelijk is.
Het verlof duurt niet langer dan 10 dagen.
Het verlof vindt niet plaats in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
NB.
Alleen deze vorm van vakantieverlof is wettelijk toegestaan. Vakantie is geen reden om verlof te geven buiten de
reguliere schoolvakanties; ook al is deze vakantie buiten het hoogseizoen goedkoper of minder druk. Eerder
vertrekken naar een vakantiebestemming en later terugkomen kan ook geen reden zijn om verlof te geven.
Deze aanvragen worden niet toegestaan.

O 2. Verlof op grond van gewichtige omstandigheden.
A. Ik doe een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het
gestelde in artikel 11, lid g van de Leerplichtwet voor 10 schooldagen of minder per schooljaar.
B. Ik dien dit verzoek minstens twee dagen voor de verlofdatum of binnen twee dagen na het ontstaan
van de verhindering in. Zie dagtekening van de aanvraag.
Kruis hieronder de reden van de verlofaanvraag aan:
o Voldoen aan de hieronder vermelde wettelijke verplichting en dit kan niet buiten de lesuren plaats
vinden.
……………………………………………………………………………………………………
o Voor verhuizing. Daarvoor krijgt u een dag verlof.
o Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 4e graad in de gemeente
Culemborg. Daarvoor krijgt u een dag verlof.
o Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 4e graad buiten de gemeente
Culemborg. Daarvoor krijgt u naar beoordeling van de directeur ten hoogste twee dagen verlof.
o Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m 3e graad. Duur in overleg met de
directeur. Deze kan advies vragen aan de leerplichtambtenaar.
o Bij overlijden bloed- of aanverwanten in de 1e tot en met de 4e graad. Duur in overleg met de
directeur. Deze kan advies vragen aan de leerplichtambtenaar.
o Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en met 12 ½-, 25-, 30, 35-, 40-, 45-, 50-, 55-, en 60-jarig
huwelijksjubileum van de ouders of grootouders. Daarvoor krijgt u een dag verlof.
o Voor andere naar oordeel van de directeur belangrijke redenen. (maar geen vakantieverlof!)
Reden:……………………………………………………………………………………………………..
O 3. Verlof op grond van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 dagen per schooljaar.
Ik doe een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel
11, lid g van de Leerplichtwet.
Ik overschrijd daarbij de maximumtermijn van 10-dagen in dit schooljaar.
Ik wil daarom een aanvraag indienen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Culemborg.
De reden voor de aanvraag is als volgt:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..........................................................................................

