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AANVRAAG SCHOOLVERLOF INGEVOLGE ART. 13A/14. 

 
Ondergetekende(n): ouder(s), verzorger(s)  

 

Naam en voorletters: ____________________________________ 

Adres:   ____________________________________ 

Telefoon:  ____________________________________ 

 

Naam Leerling(en):   Geboortedatum:  Groep: 

___________________________ __________________  ________________ 

___________________________ __________________  ________________ 

___________________________ __________________  ________________ 

 

Periode verlof (datum): ______________________________ 

 

Reden verlof:  

 O huwelijk van ouder / verzorger 

 O huwelijk van bloed / aanverwant (broer, zus, tante, neef, nicht: 1 dag of 2  

  dagen als het huwelijk buiten de woonplaats plaats vindt.) 

 O ernstige ziekte van ouders of bloedverwanten (in overleg met directie) 

 O  overlijden van ouder / verzorger (4 dagen), directe familieleden (2 dagen) en 

  overige familieleden (1 dag) 

 O 12½, 25, 40, 50-jarig huwelijk (groot)ouders / verzorgers (1 dag) 

 O 25, 40, 50-jarig ambtsjubileum (groot)ouders / verzorgers (1 dag) 

 O verhuizing (1 dag) 

 O 1e communie / kerkelijke bevestiging 

 O feest- en gedenkdagen (Suikerfeest, offerfeest enz.)  

 O extra vakantieverlof, als niet genoten kan worden van de reguliere   

  schoolvakantie (werkgeversverklaring verplicht en minimaal zes weken van  

  tevoren indienen. School overlegt dit met de leerplichtambtenaar)** 

 O verlof voor andere zeer bijzondere omstandigheden** 

 

O aankruisen wat van toepassing is 

** Toelichting als bijlage opnemen, vergezeld van bewijsstukken, bijv. een verklaring van de 

 werkgever of een doktersverklaring. 

 

Aanvrager verklaart op de hoogte te zijn van de richtlijnen m.b.t. aanvragen verlof zoals vermeld 

in de schoolgids en op de website. Wilt u het verlof minimaal twee weken van tevoren aanvragen?  

 

Datum: _________________________  Handtekening:________________________ 

 

In te vullen door directie 

 

Het verlof wordt wel / niet verleend. 

Reden van het niet verlenen van het verlof: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Datum:_______________________  Handtekening:________________________  
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Werkgeversverklaring:   

   

Werkgever:       __________________________________________________ 

 

Adres:     __________________________________________________ 

 

Postcode/woonplaats:  __________________________________________________ 

 

Telefoonnummer:      __________________________________________________ 

 

Hierbij verklaart  ----------------------------------------------------------------------- (naam werkgever)   

 

Van    ----------------------------------------------------------------------- (naam werknemer)   

 

dat betreffende persoon geen gelegenheid heeft één maal per jaar binnen de 

schoolvakanties  op vakantie te gaan in verband met zijn/haar werkzaamheden. 

Vrijstelling van de leerplicht is wenselijk voor de periode van    

 

______________________________ tot en met __________________________________   

 

Aldus naar waarheid ingevuld:   

 

Datum: ____________________        Handtekening:   ______________________________    

 

 

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

 

 

Doktersverklaring:  

 

Naam huisarts:  __________________________________________________   

 

Adres:       __________________________________________________   

 

Postcode/woonplaats:  __________________________________________________   

 

Hierbij verklaart         _____________________________________ (naam huisarts)   

 

Huisarts van     ___________________________________________________  

 

dat betreffende persoon op grond van medische indicatie vrijstelling van de leerplicht  

(voor de/het kind(eren)) moet krijgen  

  

van _________________________________ tot en met ____________________________   

 

Aldus naar waarheid ingevuld:    

 

 

Datum: _____________________________  Handtekening: _________________________ 


