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Verzoek verlof
Aanvraagformulier verlof onder schooltijd. Ondergetekende vraagt verlof onder schooltijd aan voor: 

Naam leerling: 

Klas: 

Mentor: 

Periode verlof: Van: 

Tot: 

De bijzondere reden van dit verzoek is: 

Gegevens aanvrager: 

Naam ouder/verzorger: 

Telefoon: 

e-mail:

Plaats en datum Handtekening 

Ik heb de voorwaarden “Bijzonder Verlof”op bladzijde twee gelezen en deze 
aanvraag voldoet aan deze voorwaarden 

Beslissing afdelingsmanager / conrector / rector: 
Wel/niet toegestaan 
Datum  Handtekening 
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Voorwaarden “Bijzonder Verlof”  

 
Op grond van artikel 11, onderdeel g en artikel 14 van de Leerplichtwet zijn in bepaalde situaties bijzondere 
vormen van verlof toegestaan voor maximaal 10 dagen per schooljaar. Het gaat hierbij om zogenaamde 
“gewichtige omstandigheden” die buiten de invloedsfeer van ouders liggen.  
 
Bij de verlofaanvragen dient volgens de adviezen van het Openbaar Ministerie ook zo goed als mogelijk 
gedocumenteerd bewijs aangeleverd te worden.  
 
Toegestane redenen “Bijzonder Verlof”  
• Verhuizing  
• Voldoen aan wettelijke verplichtingen voor zover dat niet buiten school kan 
• Voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3de graad. (Soort bewijs: 
trouwkaart)  
• Bij ernstig levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwanten tot en met de 3de 
graad. (Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt.)  
• Bij overlijden van bloed- of aanverwanten tot maximaal de 4de graad. (Soort bewijs: Rouwkaart)  
• Bij 25, 40, 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50, 60 jarig huwelijksjubileum van 
ouder(s)/Verzorger(s) of grootouders 
• Het afleggen van het theorie-, praktijkdeel van een brommer-, scooter-, autorijbewijs. (Soort bewijs: 
uitnodiging voor het examenonderdeel)  
• Bezoek van open dagen van vervolgopleidingen (Soort bewijs: bevestiging van de aanmelding van de open 
dag) 
• Vakantie, wanneer de aard van het beroep van de ouders/verzorgers zodanig is dat er tijdens geen enkele 
schoolvakantie twee weken achter elkaar op vakantie gegaan kan worden, zie ook Mag ik mijn kind 
meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie? | Rijksoverheid.nl . (Soort bewijs: 
werkgeversverklaring dat er niet in de schoolvakantie op vakantie gegaan kan worden. Seizoensarbeid door 
ouders valt hier ook onder.)  
 
Het hoofd van de school is bevoegd om buiten bovenstaande redenen in bijzondere gevallen ook verlof te 
geven. Deze aanvragen dienen dan vergezeld te gaan van heldere bewijsvoering van de “Bijzondere verlof” 
aanvraag.  
 
In de volgende gevallen mag de school geen “Bijzonder Verlof” verlenen:  
• Familiebezoek in het buitenland  
• Goedkopere tickets buiten onze schoolvakanties  
• Het foutief aangeschaft hebben van tickets buiten een vakantieperiode om  
• Vakantiespreiding  
• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn  
• Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met omzeilen van verkeersdrukte  
• Kroonjaren  
• Sabbatical of wereldreis van het gezin (de leerling dient dan uitgeschreven te worden en ingeschreven te 
worden op een andere school in het buitenland waar de leerling tijdens het langdurige buitenlandverblijf de 
lessen kan volgen) 
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