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AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF 
 (leerplichtweg 1969 art. 14 derde lid max. 10 schooldagen in te dienen bij de directeur) 

 

IN TE VULLEN DOOR AANVRAGER 

 

GEGEVENS VAN DE LEERLING(EN) 

 NAAM: ………………………………………………………………………………………………………… 

 GEBOORTEDATUM: ……………………………………………………………………………………… 

 NAAM SCHOOL: KINDCENTRUM DE HAREN 

 GROEP: …………………… 

 

GEGEVENS OUDER(S)/ VERZORGER(S) 

 NAAM: ………………………………………………………………………………………………………… 

 RELATIE TOT KIND: O VADER   O MOEDER   O VERZORGER 

 ADRES: ………………………………………………………………………………………………………… 

 POSTCODE/ WOONPLAATS ………………………………………………………………………... 

 TEL. …………………………    E-MAILADRES …………………………………………………………...     

 

PERIODE WAARVOOR VERLOF WORDT AANGEVRAAGD 

 

 VAN …………………………………….      T/M   ……………………………………. 

 

Dit extra verlof wordt aangevraagd om de volgende reden: 
 
� Medische noodzaak 
� Bijwonen of sluiten huwelijk of samenlevingscontract bloed- of aanverwant  

(max. 2 dagen) 
� Gezinsuitbreiding, voor geboorte – adoptie (max. 1 dag) 
� Overlijden bloed- of aanverwant, 1e, 2e, 3e graad, max. 5, 2, 1 dag. 
� Verhuizing (1 dag) 
� 12,5 – 25 – 40 - 50 – 60-jarig huwelijk- of ambtsjubileum van ouders, grootouders  

(1dag) 
� Er is geen jaarlijkse gezinsvakantie mogelijk in één van de schoolvakanties 

omdat de kostwinner dan moet werken. 
� Extra verlof onder schooltijd is noodzakelijk i.v.m. langdurige, ernstige medische  
 en/of sociale omstandigheden. 
� Een gezinslid is gehandicapt en aangewezen op aangepast accommodatie  
 buiten de schoolvakanties 
� Andere bijzondere omstandigheden, te weten ……………………………………… 
 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………………………………………………… 
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Omstandigheden die niet in aanmerking komen voor verlof: 
 

• Familiebezoek in het buitenland 
• Vakantie in een goedkope periode, als gewonnen prijs of cadeau, bij gebrek aan 

andere boekingsmogelijkheden 
• Uitnodiging van familie of vrienden buiten de schoolvakanties 
• Eerder vertrekken of later terugkomen i.v.m. (verkeers)drukte of goedkopere 

boeking 
• Verlof omdat andere gezinsleden al vrij zijn 
• Deelname aan culturele of sportieve evenementen, uitzonderingen i.o.m. de 

leerplichtambtenaar 
• Onderwijskundige of sociaal emotionele trainingen op initiatief van de ouders 

 

 

 

HANDTEKENING AANVRAGER ………………………………………………………  DATUM …………………………………… 

 

IN TE VULLEN DOOR DE DIRECTEUR 

 
HET VERLOF WORDT WEL/ NIET VERLEEND     

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

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

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

…………………………………………………………………………………… 

 

HANDTEKENING DIRECTEUR …………………………………………………………  DATUM ……………………………………. 

 
 
 

Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na 

dagtekening van deze beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen bij de directeur. In spoedgevallen kunt u de president van de 

rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. De te volgen procedure voor bezwaar en beroep is bij de directeur verkrijgbaar. 

 


