
Aanvraagformulier extra schoolverlof

Prins Willem-Alexanderschool

Echteld

Naam: ……….………………………

Adres: ………………………….……

Postcode: ……………………...…….. Plaats: ………………………………

Telefoon: ………………………..…..

Vraagt verlof aan voor:

Naam leerling: ……………………………..

Groep: ……………………………..

Datum/periode: ………………………………

Reden van verlof: …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Handtekening aanvrager: ………………………………

Datum: ………………………………

In te vullen door de directie van de school

Het verlof wordt wel / niet verleend.

Reden, evt. opmerkingen: …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Handtekening: ………………………………

Datum: ………………………………



                 Heeft mijn kind recht op extra schoolverlof?

REDEN AANVRAAG EXTRA MAXIMALE DUUR BIJZONDERHEDEN

SCHOOLVERLOF VAN HET VERLOF

Godsdienstige of levensovertuigende JA 1 dag Minimaal 2 dagen van te voren aan-

verplichting vragen

                            NEE

Het beroep van één van beide JA Ten hoogste 10 dagen Kan slechts eenmaal worden verleend.

ouders/verzorgers maakt het niet Het verlof mag niet in de eerste twee

mogelijk om in de gewone tijd op weken van het schooljaar plaatsvinden

vakantie te gaan. Meer dan 10 dagen Directie stuurt verzoek door naar de 

(werkgeversverklaring)

                            NEE

De volgende belangrijke

omstandigheden:

Het kind moet voldoen aan een JA Gedurende de duur van

wettelijke verplichting die niet de wettelijke verplichting

buiten schooltijd kan

Verhuizing JA Ten hoogste 1 dag

Huwelijk t/m 4e graad: JA 1 of 2 dagen; de duur is

Ouders (over-)grootouders, afhankelijk van de woon-

ooms, tantes, neven, nichten plaats waar het huwelijk

wordt gesloten

Ernstige ziekte (t/m 3e graad): JA Duur wordt in overleg met

Ouders, (over-)grootouders, ooms, de directeur vastgesteld 

tantes

Overlijden (t/m 4e graad): JA Duur wordt in overleg met

Ouders (over-)grootouders, ooms, de directeur vastgetseld 

tantes, neven, nichten

Ambtsjubileum (groot-)ouders JA Ten hoogste 1 dag Alleen bij 25-, 40-, 50-jarig jubileum

Huwelijksjubileum (groot-)ouders JA Ten hoogste 1 dag Bij 12½-, 25-, 30-, 35-, 40-, 50-, 55-,60-

jarig huwelijksjubileum

Andere belangrijke redenen JA In overleg met directeur Dit kan nooit vakantieverlof zijn

                   NEE

Uw kind heeft géén recht op 

extra verlof



Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld!

Wanneer wordt een verzoek afgewezen?

* Familiebezoek in het buitenland.

* Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.

* Vakantie in verband met een gewonnen prijs.

* Vakantie bij gebrek aan boekingsmogelijkheden in de schoolvakantie.

* Eerder vertrekken of later terugkeren in verband met verkeersdrukte

* Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

* Deelname aan sportieve of culturele evenmenten buiten schoolverband

* Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op 

vakantie te gaan.

Voor de duidelijkheid: De "echte" leerplicht begint op vijfjarige leeftijd van het kind.

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur wordt gezien als 

ongeoorloofd verzuim en moet gemeld worden bij de leerplichtambtenaar.



…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..


