
 

VERLOFAANVRAAGFORMULIER 
 
 
 
 
Datum waarop deze verlofaanvraag wordt ingediend:  ______________________ 
(door ouders in te vullen). 
 
De ouder(s)/verzorger(s) van: ________________________________ uit groep _____ 
    ________________________________ uit groep _____ 
    ________________________________ uit groep _____ 
     
 
vragen verlof aan op 
datum    __________________________ (ochtend/middag/dag*) 
    (* doorstrepen wat niet van toepassing is) 
 
 
periode    van _______ t/m _______ 
 
Reden van verlofaanvraag: 
 
 
 

 
      Handtekening ouders: ________________________ 
 
Hierbij deel ik u mee, dat het verlof is:  O  toegestaan 
     O  afgewezen 
 
Eventuele toelichting : 
 
 
 

 
 
 
_________________, _____   ____   20____     J. van de Lindeloof 

Directeur 
 
 
 
Indien u zich met deze beslissing niet kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet 
Bestuursrecht binnen zes weken na dagtekening van deze beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift 
indienen bij de leerplichtambtenaar. De behandeling van een bezwaarschrift is gratis. Wanneer er 
sprake is van een spoedeisend belang kan de arrondissementsrechtbank een verzoek om schorsing of 
een verzoek om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Voor de behandeling van een dergelijk 
verzoek is griffierecht verschuldigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Op alle verlofaanvragen is van toepassing de “Leerplichtwet 1969”. 
In de Leerplichtwet staat dat alle jongeren in Nederland naar school moeten. De ouder(s), voogd of 
verzorger(s) van een minderjarige leerplichtige jongere zijn wettelijk verplicht ervoor zorg te dragen dat: 
a. hun kind ingeschreven wordt op een school en 
b. dat dit kind de school ook daadwerkelijk bezoekt. 
 

Begin en einde van de leerplicht: 
 
Elk kind wordt leerplichtig op de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin het kind 
vijf jaar is geworden. De volledige leerplicht eindigt: 
a. aan het einde van het schooljaar na afloop waarvan de minderjarige tenminste 12 volledige 

schooljaren één of meerdere scholen heeft bezocht; 
b. aan het einde van het schooljaar waarin de minderjarige de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. 
 

Toelichting: 
 

1. Vakantieverlof 
Een verzoek om vakantieverlof op grond van art. 13a van de Leerplichtwet dient minimaal 2 maanden 
tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 
 
Verlof indien: 
 wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de 

schoolvakanties op vakantie te gaan; 
 een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof buiten de officiële vakanties 

mogelijk is. 
Vakantieverlof mag: 
 eenmaal per schooljaar worden verleend; 
 mag niet langer duren dan 10 schooldagen; 
 mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 
 

2. Gewichtige omstandigheden (10 schooldagen per schooljaar of minder) 
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in art. 
14, lid 1, van de Leerplichtwet voor 10 schooldagen of minder dient vooraf aan de directeur van de 
school te worden voorgelegd. 
 
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 
a. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan 

geschieden; 
b. voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag; 
c. voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad voor ten 

hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de 
belanghebbende; 

d. bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, duur in overleg 
met de directeur; 

e. bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- 
of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 
derde of vierde graad voor ten hoogste 1 dag; 

f. bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van 
ouders of grootouders voor 1 dag; 

g. wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging; 
h. voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof. 
 

3. Gewichtige omstandigheden (meer dan 10 schooldagen per jaar) 
 
 Betreft het een verzoek van meer dan 10 dagen, dan besluit de leerplichtambtenaar in de 

woongemeente van de leerling. 


