
 

 

 

VERLOF AANVRAAG                                                                                                                                                                               
Dit formulier tijdig indienen bij de groepsleerkracht. U ontvangt een kopie van dit bericht of uw aanvraag is 
goedgekeurd. 

Naam aanvrager: ………………………………………………………………………………………………………………………..    

Verzuimdatum eerste dag …..-…..-20…..    Laatste dag …..-…..-20…..         Totaal aantal dagen: ….. 

Het betreft de volgende leerling(en)                                                            
Naam……………………………………………….……………..  Leeftijd: ……… Groep ………. 
Naam……………………………………………….……………..  Leeftijd: ……… Groep ………. 

De verlofaanvraag betreft:(aankruisen wat van toepassing is) 

Verlof i.v.m. religieuze feestdag                                                                                                                            
Vakantie buiten de schoolvakantie (uitleg in schoolgids of op leerplicht.net) 

Andere gewichtige redenen te weten:                                                                                                                                       
Een aanvraag voor verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden moet – als dat enigszins mogelijk is 
– minimaal tien dagen en liefst acht weken van tevoren bij de directeur te worden ingediend. Voor huwelijk en 
jubilea dient een kopie van de uitnodiging te worden bijgesloten.                                                                                   
 Persoonlijke omstandigheden (Voor de beoordeling hiervan wordt u uitgenodigd voor een gesprek.) 

 Huwelijk bloed/aanverwanten tot 3e graad =maximaal 2 dagen 

 Bij 12 ½ - ,25-, 40-, 50-jarig huwelijk van ouders/grootouders = 1dag 

 Bij 25-, 40--, en 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders = 1 dag 

 Bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten in overleg met directie. 

 Bij overlijden van bloed- of aanverwanten 

 Voor verhuizing van het gezin = 1 dag 

 Bijzondere talenten (sport/kunst): U wordt uitgenodigd om hier structurele afspraken te maken over        
vervangend schoolwerk. Geen extra vrij mogelijk voor activiteiten van verenigingen, zoals scouting of 
voetbalkamp. 

Verlof voor vijfjarigen:                                                                                                                                                    
Ouders van een 5-jarige leerling mogen, in goed overleg met de directeur van de school, hun kind maximaal vijf 
uur per week thuishouden. Deze mogelijkheid voor vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van het 
kind te voorkomen. 

Andere reden en/of de omschrijving voor de verlofaanvraag: 

Datum aanvraag: Handtekening aanvrager: 
 

 

 Toegestaan 
 Niet toegestaan om de volgende  reden: 
 
 

Datum en handtekening directeur 

 

Graden in verwantschap 1e t/m de 3e graad: ouders, broers en zussen, groot- en overgrootouders, oom en 
tantes en neven en nichten (kinderen van broers en zussen) 

4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes en achterneven en 
achternichten (kinderen van kinderen van broers en zussen). 

  


