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AANVRAAGFORMULIER BIJZONDER VERLOF
Aanvraag als bedoeld in artikel 13a en 14 juncto artikel 11 sub f en g van de Leerplichtwet.

A. In te vullen door de aanvrager
Aan de rector van :

St-Gregorius College

Naam ouder/verzorger:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:

Naam/namen van de leerling(en)
waarvoor verlof wordt gevraagd:
1.

Geboortedatum:

Klas/leerjaar

2.
3.
4.

Periode verlof : Van:

tot

Dit is

schooldagen

Reden voor extra verlof (z.o.z.) :

Datum:

Handtekening ouder/verzorger:

B. In te vullen door de rector van de school
(doorhalen wat niet van toepassing is)

B.1. De aanvraag wordt doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van uw woongemeente
B.2. Het verlof wordt

1

wel / niet verleend.

Reden niet / wel verlenen verlof:

Datum:

Rector:

1

Een aanvraag voor verlof i.v.m. gewichtige omstandigheden van langer dan 10 dagen wordt door de
rector doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling.
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TOELICHTING OP VERLOFAANVRAAG (VRIJSTELLING VAN SCHOOLBEZOEK)
1.Leerplicht en verlof
In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus
dat uw kind alle dagen en alle lessen op school behoort te zijn. In een aantal gevallen is er een uitzondering op
deze regel mogelijk. Deze uitzonderingen staan genoemd in de Leerplichtwet, waaraan de rector van de school
en de leerplichtambtenaar zich moeten houden.
Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor
zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan in deze toelichting
beschreven.
2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op
verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt
van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij de verzuimcoördinator van de
school aan te vragen.

3.Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling
liggen Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:
een verhuizing van het gezin (1 dag);
het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten ( 1 dag);
ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten ( het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de
rector en/of de leerplichtambtenaar);
overlijden van bloed- of aanverwanten (1 dag);
viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25- 40- 50- of 60-jarig (huwelijks)
jubileum van bloed- of aanverwanten (1 dag).
De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’:
familiebezoek in het buitenland;
vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
vakantie onder schooltijd;
een uitnodiging van familie of vrienden buiten de normale schoolvakantie;
eerder vertrek of latere terugkeer in verband met vakantie;
verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de
verzuimcoördinator te worden ingediend. De rector neemt- eventueel zelf een besluit over een verlofaanvraag
voor een periode van maximaal 10 schooldagen.
Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan 10 schooldagen beslaat ,
wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar de woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt
vervolgens een besluit, na de mening van de rector te hebben gehoord. Een genomen besluit wordt schriftelijk
aan u medegedeeld.

4. Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de rector of de leerplichtambtenaar (dat is ook: spijbelen!)
wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De rector is verplicht dat aan de leerplichtambtenaar te melden. De
leerplichtambtenaar onderzoekt het verzuim en kan overgaan tot de opmaak van een proces-verbaal.

5. Vragen?
Heeft u na het lezen van deze toelichting nog vragen? Wendt u zich dan tot de verzuimcoördinator van de school
of tot de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.
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