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Verlofaanvraagformulier vakantie buiten schoolvakantie 

Tijdig voor de bedoelde datum of periode van vrijstelling inleveren bij de directeur van de school 
 

 

Aan de directeur van SBO De Dijk te Druten 
 
 

1. Gegevens van de aanvrager: ouder(s)/verzorger(s) 
 

achternaam: __________________________________________________________________________ 
 
eerste voornaam en overige voorletters: ____________________________________________________ 

 
adres: _______________________________________________________________________________ 

 
postcode:______________ woonplaats: ___________________________________________________ 
 

telefoon:_______________________________(privé of werk)  
  

 
2. Gegevens van de leerplichtige leerling(en) voor wie verlof wordt gevraagd 

 

voornaam:______________________________ 
  

achternaam:_____________________________ 
  
geboortedatum:__________________________ 

 

voornaam:______________________________ 
 

achternaam:_____________________________
  
geboortedatum:__________________________

   

3. Verlofaanvraaggegevens vakantie buiten schoolvakantie 
Ondergetekende verklaart dat hij/zij vanwege de specifieke aard van zijn/haar beroep niet in de 
gelegenheid is om tijdens vastgestelde schoolvakanties met zijn/haar bovengenoemde kinderen op 

vakantie kan gaan. Om die reden heeft hij/zij het voornemen om  
 

van ___________________ t/m ___________________ 
 

met bovengenoemde kinderen op vakantie te gaan. Hij/zij verzoekt hiervoor vrijstelling. 
 
Een werkgeversverklaring inzake de verhindering wegens beroep of een eigen verklaring zelfstandige 

bijvoeken.  
 

 
4. Ondertekening 

 

datum:           handtekening aanvrager:                  handtekening directie bij toestemming 
 

 
________________ ____________________________   _________________________________ 



 
 

SBO de Dijk , Heuvel 61-63,  6651 DB  Druten, 0487-512694 
 

Toelichting vakantie onder schooltijd: 
 
Vakantie onder schooltijd mag niet, tenzij uw kind tijdens de schoolvakantie niet op vakantie 

kan gaan vanwege de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval 
mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrijgeven, zodat er toch één gezinsvakantie 

kan plaatshebben. Let wel: roosterproblemen op het werk van (één van) de ouders is geen 
reden voor vakantie. 
 

Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard 
van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Ook dient uit een 

toelichting te blijken, waarom de ouder geen vrij kan nemen in de reguliere schoolvakanties. 
Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden: 
 

In verband met een eventuele bezwaarprocedure (zie punt 5 van de folder verlof vrijstelling 
van school) moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden 

ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was. 
De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan. 
De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. 

 
Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek 

wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om 
dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en 

de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden. 
 
Er kan slechts 1 x 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. 
 

Informatie  
Als u nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot de leerplichtambtenaar van uw 
woongemeente. 

 


