Verlof formulier
Als bedoeld in art.13a 14 van de leerplichtwet 1969
In te vullen door de aanvrager:
Naam en voorletters:_____________________________________________________________________
Straatnaam + huisnr._____________________________________________________________________
Postcode:_______________________ Woonplaats:____________________________________________
Telefoon:________________________

Naam/namen kind(eren)

Geboortedatum

Groep

Naam leerkracht

Periode verlof:____________________________________________________________________________
Reden verlof: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Datum: ________________

Handtekening:______________________________________

In te vullen door de directie:
Het verlof wordt verleend:
Opmerking:

0 ja

0 nee

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Indien u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar aantekenen. Zie hiervoor de andere zijde.

Datum: ____________________

Handtekening:______________________________________
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De leerplichtwet
Vr stelling van de leerplicht
Kinderen van 5 tot en met 16 jaar zijn leerplichtig. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op
het naleven van de leerplicht.
De leerplichtwet in Nederland kent een aantal “gewichtige omstandigheden” waarvoor
ouders vrijstelling van onderwijs kunnen aanvragen, buiten de schoolvakanties om. De
directeur beslist hierover, soms in overleg met de leerplichtambtenaar. De vrijstelling kan
alleen worden aangevraagd wanneer het om minder dan 10 dagen per schooljaar gaat en
niet in de eerste twee weken na de zomervakantie valt. Gaat het om meer dan 10 dagen, dan
moet dit verlof aanvragen bij de leerplichtambtenaar* van onze school.
Onder “gewichtige omstandigheden” vallen onder andere:
●

een verhuizing van het gezin

●

het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten

●

ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in
overleg met de directie en/of leerplichtambtenaar)

●

overlijden van bloed- of aanverwanten

●

viering van een 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum

●

viering van het 12 ¹⁄ -, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig huwelijksjubileum van bloed- of
aanverwanten

●

sommige religieuze feesten (in overleg met de directie)

Wanneer uw verzoek om verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dit besluit, kunt
u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit
heeft genomen (directie van de school/leerplichtambtenaar) binnen de in beschikking
gestelde termijn van 6 weken.
Op vakantie gaan buiten de vakanties zonder toestemming wordt luxe verzuim genoemd.
Luxe verzuim is niet toegestaan. De leerplichtambtenaar kan een proces verbaal opmaken.
Dit heeft meestal ﬁnanciële gevolgen voor de ouders. De hoogte van de boete is €100 per
dag dat een kind van school wordt gehouden. Er geldt een maximum van €600 per gezin
voor één week en €900 per gezin bij twee weken. Bij herhaling van luxe verzuim worden de
boetes hoger.
Uw kind krijgt alleen toestemming om op vakantie te gaan als:
●

u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties;

●

u niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin. In geen enkele
schoolvakantie;

●

dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is;

●

u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest.

* Piet Raaijmakers is onze leerplichtambtenaar
Stadskantoor Claudius Prinsenlaan 14
Postbus 90156, 4800 RH Breda

Versie februari 2022

Pagina 2 van 2

