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Aanvraagformulier vakantie en verlof 

(inleveren bij de directie/administratie van de school) 
 
In te vullen door de aanvrager: 

Naam aanvrager:  
 

Adres:  
 

Postcode en woonplaats:  
 

Telefoon:  
 

E-mail:  
 

 
Voor welk kind / welke kinderen vraagt u het verlof aan? 
Naam:                                      Geb. datum: 
 Groep:            Lkr.: 

Naam:                                      Geb. datum: 
 Groep:  Lkr.: 

Naam:                                      Geb. datum: 
 Groep:  Lkr.: 

Naam:                                      Geb. datum: 
 Groep:  Lkr.: 

 
Voor welke dagen en data geldt uw verlofaanvraag? 
 
Dag(en)……………………………………………maand………………………………………………….         Schooljaar 20…….     
 
 
Omschrijving reden verlofaanvraag: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Datum aanvraag: …………….……………… Handtekening: ……………………………………………………. 
 

 
Verklaring directeur van de Hannie Schaftschool te Haarlem: 

 

 
Wordt het verlof verleend? 
 

 
□   JA 

  □   NEE 
 

Datum: 
 
 
 
 

Handtekening directeur: 

 
Is uw verzoek om verlof NIET ingewilligd? Dan staat op de achterkant  
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van dit formulier aangegeven op welke grond de afwijzing is gebaseerd. 
 

Verlof in geval van gewichtige omstandigheden 
Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. 

 
Voorbeelden: 
Een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: 
• verhuizing: maximaal één dag 
• huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal één dag 
• huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal twee dagen 
• overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad: maximaal vier dagen 
• overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad: maximaal twee dagen 
• overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal één dag 
• bij ernstige ziekte in een acute situatie van bloed- of aanverwanten tot en met de derde 
graad: tot en met 10 schooldagen beslist de directeur (meer dan 10 schooldagen verlofaanvraag 
doorsturen naar leerplicht)  
• viering van een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60- 
jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal één dag 
• bij medische of sociale indicatie 
 
Wie is welke graad (ten opzichte van het kind)? 
1e graad → ouders 
2e graad → zus/broer, grootouder, kleinkind 
3e graad → oom/tante, neef/nicht, overgrootouder 
4e graad→ oudoom/oudtante, neef/nicht, achterneef/achternicht, betovergrootouder 
 
Er is vrijwel geen mogelijkheid om vakantieverlof buiten de schoolvakanties toe te kennen. De leerplichtwet 
biedt alleen ruimte voor een gezinsvakantie van maximaal twee weken (tien schooldagen) buiten de schoolva-
kanties als sprake is van seizoensgebonden werk of piekdrukte. In deze gevallen moet u kunnen aantonen dat 
er sprake is van onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen als u tijdens de schoolvakantie verlof moet 
opnemen. Extra vakantieverlof wordt niet toegekend vanwege organisatorische problemen in uw bedrijf. Verlof 
wordt dan ook nooit verleend louter op basis van een werkgeversverklaring. 
 
De volgende situatie zijn voorbeelden van geen ‘andere gewichtige omstandigheden’: 
• Familiebezoek in het buitenland 
• Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding 
• Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden 
• Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan 
• Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte 
• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn 
• Verjaardagen van familieleden, m.u.v. jubileumdata (zie boven) 
 
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige 
omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht 
weken van tevoren). 
 
Reden indien uw verlofaanvraag NIET is gehonoreerd: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ongeoorloofd verzuim is een overtreding van de Leerplichtwet. Wij zijn als school verplicht verzuim 
te melden bij bureau leerplicht. Dit kan leiden tot een procesverbaal. 
Indien u zich met deze beslissing niet kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Be-
stuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van deze beschikking, gemotiveerd een bezwaarschrift indienen 
bij: 

• de directeur van de school (indien de aanvraag betrekking heeft op vakantieverlof artikel 13a of 
gewichtige omstandigheden artikel 14 voor minder dan 10 schooldagen per schooljaar). 
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• Indien de aanvraag op grond van artikel 11 onder g het totaal van tien schooldagen per schooljaar overschrijdt wordt 
de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling, die krachtens artikel 
14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 een beslissing zal nemen. 


