
 

 
Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 w eken 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 van bezwaar en beroep is bij de directeur verkrijgbaar.  

 
 

Gegevens van de leerling 

Naam  
Geboortedatum  

Naam school De Fonkelsteen 
Groep  

 

Gegevens ouders/verzorgers 
Naam  

Relatie met de leerling o Vader o Moeder  o Verzorger 

Adres  
Postcode  Woonplaats  

Telefoonnummer  
 

Periode waarvoor verlof wordt aangevraagd 

Van Tot 
 

Reden waarvoor verlof wordt aangevraagd 

 
 

 

 

 
Handtekening ouders/verzorgers 
 

 
In te vullen door directeur 

Het verlof wordt wel / niet verleend 

 
Reden waarom het verlof niet wordt verleend 

 

 
 

 

Handtekening directeur 

 

Datum 



 
Stroomschema   Verlof gewichtige omstandigheden    art.14 lid3/11g  

  
Wilt u vrij op grond van een wettelijke verplichting of in verband met een familie-aangelegenheid?  
Kruis aan wat van toepassing is:    
 
o voldoen aan een wettelijke verplichting welke absoluut niet buiten schooltijd kan plaatsvinden 

namelijk …………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

o verhuizing: maximaal 1 schooldag   
o bijwonen van een huwelijk/samenlevingsovereenkomst van bloed- en aanverwanten tot en met 3e  

graad*: 1 schooldag   
o bijwonen van een huwelijk/samenlevingsovereenkomst van bloed- en aanverwanten tot en met 3e 

graad buiten de woonplaats:  ten hoogste 2 dagen   
o bijwonen van een huwelijk/samenlevingsovereenkomst van bloed- en aanverwanten tot en met 3e 

graad buiten Nederland: maximaal 5 schooldagen  
 

o overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad: maximaal 5 schooldagen  
o overlijden van bloed- of aanverwanten in de 2e graad: maximaal 2 schooldagen  
o overlijden van bloed- of aanverwanten in de 3e  en 4e graad: maximaal 1 schooldag 
o overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e tot en 4e graad buiten Nederland: maximaal 5  

schooldagen  
 

o huwelijksjubileum van ouders of grootouders (12½, 25, 40, 50, en 60 jaar): 1 schooldag 
o ambtsjubileum van ouders of grootouders( 25, 40 of 50 jaar): 1 schooldag  
o gezinsuitbreiding (geboorte/adoptie): maximaal 1 schooldag  
o bij ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met 3e graad: periode in overleg met de 

directeur.   
o andere belangrijke reden : (u moet hierbij denken aan ‘buiten de eigen wil gelegen omstandigheden”, 

dus een situatie van noodzaak of overmacht) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 *1e graad: ouders of verzorgers, 2e graad: broers, zussen, grootouder, 3e graad: ooms, tantes, overgrootouders,4e graad: neven, nichten, oudtantes, oudooms  

  
 
De onderstaande omstandigheden komen NIET in aanmerking voor verlof:  

• Familiebezoek in het buitenland;  

• Vakantie in een goedkopere periode of i.v.m. speciale aanbieding;  

• Vakantie i.v.m. gewonnen prijs;  

• Vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden of een al gekocht ticket;  

• Uitnodiging van familie/vrienden om buiten de eigen schoolvakantie op vakantie te gaan;  

• Eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers)drukte of samenreizen;  

• Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;  

• Vakantiespreiding in den lande;  

• Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband;  

• Wereldreis, sabbatical;  

• Cursus ouders in het buitenland 


