Vakantieverlof
In principe kunnen kinderen geen vakantieverlof krijgen buiten de schoolvakanties om.
Indien u uw kind buiten de vakanties om thuis houdt, is de school genoodzaakt dit te melden
bij de Leerplichtambtenaar.
De Leerplichtwet stelt dat vakantie onder schooltijd alleen mogelijk is als wordt voldaan aan
alle drie de volgende voorwaarden:
1. Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden
werkzaamheden.
2. Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan.
3. Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.
Alleen dan kan uw kind (maximaal tien dagen per schooljaar) eenmalig extra vrij krijgen.
Voor dit extra verlof moet u minimaal acht weken van tevoren schriftelijk toestemming vragen
aan de directie van de school.
Verlof voor gewichtige omstandigheden
Toelichting: Onder ‘gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van ouders
en/of leerling liggen. De vrijstelling wordt in dit geval verleend vanwege:
 Verhuizing van het gezin
 Huwelijk van bloed- of aanverwanten tweede t/m derde graad (1 of ten hoogste 2 dagen,
afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de
belanghebbende).
 12½ -, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (maximaal 1
dag).
 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (maximaal 1 dag)
 Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad (periode in
overleg met de directeur).
 Overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad (maximaal 4 dagen), van
bloed- of aanverwanten in de tweede graad (maximaal 2 dagen).
 Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen
vakantieverlof.
Gewichtige omstandigheden zijn in beginsel externe, veelal buiten uw wil gelegen zaken.
Activiteiten zoals deelname van uw kind(eren) aan evenementen (sport, tv-opnamen e.d.),
een middag vrij vanwege een weekendje weg, of opa of oma die 65 jaar wordt zijn geen
redenen voor vrijstelling van schoolbezoek.
Besluit u uw kind ongeoorloofd thuis te houden zijn wij genoodzaakt dit te melden bij de
Leerplichtambtenaar. De directeur van de school is tevens verplicht vermoedelijk
ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de Leerplichtambtenaar.
Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan procesverbaal worden opgemaakt.

ffi
u#**

#mj$ql

Schi¡çrl voc¡r gpccla;rl tresisonclerrvf s
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inleveren bij de directeur van de school

Formulier vrijstelling schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden (geen vakantie)
Aan de directeur van
naam school:

I

Gegevens van de

te

aanvrager : ouder(s)/verzorger(s)

achternaam:
eerste voornaam en overige voorletters:

adres:

2

postcode

woonplaats:

telefoon:

(privé of werk)

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

voornaam:
achternaam:
geboortedatum:
3

voornaam:
achternaam:
geboortedatum:

Gegevens van de gevraagde vrijstelling wegens een gewichtige omstandigheid
(vakantie valt hier niet onder):
periode:

van

Um

reden (eventueel op een bijlage nader toelichten):

4

Ondertekening
Datum verzoek:

SBOcle

handtekening aanvrager:
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Ueuvel

handtekening directie bij toestem ming

6l-63 .6651ÐBDruten .048751 2694 .info@sbodedi.ik.nl .wrvrv.sboclediik.nl
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