
Dhr/Mevr:

Adres:

Tel:

Verzoekt om buitengewoon verlof voor:

Naam leerling: Groep:

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………

Begindatum en einddatum van het verlof: ………………………………………………

Reden voor het buitengewoon verlof: (zie toelichting op de volgende pagina):

Datum: ……………………Handtekening:

………
U kunt het formulier ingevuld en ondertekend inleveren bij de directie of mailen naar directie@floris.unicoz.nl.

(Dit gedeelte vult de school in. De aangemerkte zinnen zijn voor u van toepassing)

Bovengenoemd verlof is WEL toegestaan

Bovengenoemd verlof is NIET toegestaan, omdat voor de door u aangegeven reden geen verlof gegeven mag 
worden, gezien de bepalingen in de leerplichtwet.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum: ……………………Handtekening directie:

………
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voor iedere leerling apart formulier 
gebruiken!

AANVRAAGFORMULIER BUITENGEWOON VERLOF 

mailto:directie%40floris.unicoz.nl?subject=


REDENEN AANVRAGEN BUITENGEWOON VERLOF 

Vakantieverlof tot maximaal 10 schooldagen
Vakantieverlof is geen recht. Maar als één van beide ouders een beroep heeft of een bedrijf waardoor vakantie 
tijdens de gewone schoolvakantieperiode onmogelijk is, kunnen ouders bij de school vakantieverlof aanvragen. 
• Dit verzoek wordt minimaal 4 weken van te voren ingediend.
• De ouders overleggen een werkgeversverklaring, waaruit blijkt dat vakantie alleen buiten de schoolvakantie 

mogelijk is. De aangevraagde vakantie is de enige vakantiemogelijkheid dit jaar. 
• De directie van de school beslist over het al dan niet toekennen van het verlof
• De school mag de leerling slechts éénmaal per jaar vakantieverlof verlenen. 
• Het vakantieverlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen.
• Het vakantieverlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van een nieuw schooljaar. 

Gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen of minder
• Verhuizing: maximaal 1 dag;
• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen woonplaats: maximaal 1 dag;
• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal 2 dagen;
• 12½- , 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
• 12½-, 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag.
• Ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met directie
• Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maximaal 4 dagen;
• Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen;
• Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde of vierde graad: maximaal 1 dag;
• In al deze gevallen is de directie beslissingsbevoegd. 

Gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen
Dit betreft meestal verlof op basis van medische of sociale indicatie.
• Dit verlof wordt ondersteund door een verklaring van een jeugdarts van de GGD of een sociale instantie. 
• Dit verlof wordt door de directie voorgelegd aan de leerplichtambtenaar in de woonplaats
• De leerplichtambtenaar hoort de ouders en de school en neemt hierin een beslissing. 

Bron: Handboek leerplicht, Gemeente Zoetermeer
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