Verlof aanvraag
Julianaschool – Wilhelminaschool

Sneek

Aanvraagformulier verlof en/of vakantie
Lees vooraf ook de toelichting op de volgende pagina.

Gegevens van de aanvrager: ouders(s) / verzorger(s)
Naam aanvrager : _____________________________________________________
Adres

: ______________________________ telefoon: ______________

Postcode

: _______________ Woonplaats: ___________________________

Gegevens van de leerplichtige leerling(en) voor wie vrijstelling wordt gevraagd:
Naam

: __________________________ geb. datum: _______________ groep: ______

Naam

: __________________________ geb. datum: _______________ groep: ______

Naam

: __________________________ geb. datum: _______________ groep: ______

Naam

: __________________________ geb. datum: _______________ groep: ______

Het verlof geldt voor de periode van …………………… t/m ………………………… 20…
Het betreft verlof wegens:
O vakantieverlof zoals bedoeld in art. 13a van de Leerplichtwet
Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij vanwege de specifieke aard van zijn/haar beroep niet in de
gelegenheid is om tijdens de vastgestelde schoolvakanties met zijn/haar bovengenoemde kinderen op
vakantie te gaan. Een werkgeversverklaring inzake de verhindering wegens beroep of eigen verklaring
zelfstandigen bijvoegen.
O extra verlof, zoals bedoeld in art. 14 van de Leerplichtwet, reden:
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________

Ondertekening
datum: ___________________

handtekening: _________________________

In te vullen door de directie van de school:
De aanvraag betreft:
O geoorloofd verlof
O ongeoorloofd verlof
Toelichting:
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________
Handtekening directeur:

_________________________

Datum: ____________________

TOELICHTING

1

Vakantieverlof
Vrijstelling van het schoolbezoek kan niet worden toegestaan voor verlenging van de schoolvakanties.
Een vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties is uitsluitend mogelijk wanneer één van de ouders/verzorgers vanwege de specifieke aard van zijn/haar beroep niet in de gelegenheid is om tijdens de
vastgestelde schoolvakantie met zijn/haar kinderen op vakantie te gaan. Dat moet blijken uit een gewaarmerkte (niet voorbedrukte) verklaring van de werkgever (zie volgende pagina) of, als die
ouder/verzorger een zelfstandige is, uit een eigen verklaring. Vrijstelling wordt niet toegestaan als de
betrokken ouder in de aangegeven periode geen vakantie opneemt en de vrijstelling wordt evenmin
toegestaan als de opgegeven periode tijdens de eerste twee weken van het schooljaar valt. De periode
van vrijstelling bedraagt maximaal twee schoolweken. Er kan slechts 1x per schooljaar een beroep op
deze vrijstellingsmogelijkheid worden gedaan. Bij twee verzoeken van ieder één week wordt een van de
verzoeken afgewezen. Vakanties waarvoor geen toestemming is verleend, worden aan de
leerplichtambtenaar gemeld

2

Extra verlof, gewichtige omstandigheden
Voorwaarden:
- Voor het voldoen van wettelijke verplichtingen.
- Voor verhuizing.
- Voor het bijwonen van huwelijk, begrafenis, huwelijks- of ambtsjubileum van naaste familie.
- Bij ernstige ziekte van ouders / gezinsleden.
- Voor andere naar het oordeel van de directie belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

3

Extra verlof, gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per cursusjaar:
Een verzoek om extra verlof voor meer dan 10 schooldagen per cursusjaar wordt door de directie van de
school voorgelegd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.
Voorwaarde:
De ouders/verzorgers kunnen een verklaring van een arts of maatschappelijk werker overleggen,
waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van de medische of sociale indicatie betreffende
een van de gezinsleden.

Belangrijk
De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar van de gemeente vermoedelijk ongeoorloofd
verzuim te melden. Tegen ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan
proces-verbaal worden opgemaakt.
Bezwaar
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na dagtekening van deze brief.
Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend, van een datum zijn voorzien en vermelden:
- uw naam en adres;
- omschrijving van het bestreden besluit;
- gronden van bezwaar;
Speciale regelingen
In spoedeisende gevallen kan, nadat het bezwaar is ingediend, aan de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank om een voorlopige voorziening worden gevraagd. U kunt in uw bezwaarschrift ook vragen
rechtstreeks beroep te mogen instellen.
In beide gevallen is griffierecht verschuldigd.

Julianaschool – Wilhelminaschool Sneek
betreft:

Vakantieverklaring werkgever/zelfstandige
(behoort bij een verzoek vakantie buiten schoolvakantie)

1.

Ondergetekende verklaart dat

_____________________________________

(voornaam en achternaam werknemer)

_____________________________________

(adres werknemer)

_____________________________________

(postcode en woonplaats werknemer)



bij hem/haar in dienstverband werkt en door de specifieke aard van zijn/haar beroep geen
vakantieverlof kan nemen in de voor zijn/haar leerplichtige kind(eren) geldende schoolvakanties.
Om deze reden heb ik hem/haar vakantieverlof verleend gedurende de hieronder bij punt 2 te
noemen periode.



hij/zij als zelfstandige een beroep uitoefent door de specifieke aard waarvan het hem/haar niet
mogelijk is vakantie te nemen in de voor zijn/haar leerplichtige kind(eren) geldende
schoolvakanties.
Hij/zij is om die reden er op aangewezen vakantie op te nemen in de hieronder bij punt 2 te noemen
periode.

(aankruisen wat van toepassing is)

2.

Gegevens van het verlof:
Periode van ____________________ tot ___________________________

3.

Aanduiding van de specifieke aard van het uitgeoefende beroep en van de reden waarom daarmee
samenhangende werkzaamheden verhinderen vakantie tijdens de vastgestelde schoolvakanties op te
nemen.

4.

Ondertekening
naam bedrijf / zelfstandige:
adres, postcode en woonplaats:
telefoon (privé of werk):
datum:

handtekening: __________________________
Toelichting
Volgens de leerplichtwet kunnen leerplichtige leerlingen van de schoolbezoekplicht worden vrijgesteld om buiten de voor de school
vastgestelde vakanties met hun ouders/verzorgers op vakantie te gaan als de specifieke aard van het beroep van een van die ouders/verzorgers
verhindert, dat die ouder/verzorger tijdens de schoolvakantie vakantie opneemt. Volgens artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht kan
degene die valselijk een verklaring opmaakt of een verklaring vervalst die als bewijs van enig feit moet dienen, worden gestraft met 6 jaar
gevangenisstraf of een boete van de vijfde categorie.

