Aanvraag extra verlof
✓ lees eerst de toelichting op de achterzijde.
✓ Een formulier kunt u downloaden via www.dehoefhugo.nl of ophalen bij de directie.
Naam ouder/verzorger:
e-mail:
Naam / namen waarvoor verlof wordt aangevraagd

geboortedatum

groep

Datum / duur verlof: van ______________________ t/m _______________________
Reden voor het verlof: (indien te weinig ruimte, s.v.p. verklaring op bijlage)

Datum:

Handtekening ouders / verzorgers:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hieronder niet invullen s.v.p.!
Wij gaan akkoord met uw verzoek
Wij moeten uw verzoek afwijzen, met als reden:
De door u aangevoerde reden valt niet onder de uitzonderingen zoals omschreven in
de leerplichtwet (zie achterzijde)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Datum:

Handtekening directie / locatieleider:

Bezwaarregeling:
Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen, op grond van de algemene wet
bestuursrecht binnen zes weken na dagtekening van de beslissing, gemotiveerd: een bezwaarschrift indienen
bij de directie (indien de aanvraag betrekking heeft op vakantieverlof of andere gewichtige omstandigheden,
voor 10 dagen of minder per schooljaar) een bezwaarschrift indienen bij de leerplichtambtenaar van de
gemeente Waalwijk (indien de aanvraag betrekking heeft op gewichtige omstandigheden voor meer dan 10
schooldagen).

Locatie Hoef
Burg. Teijssenlaan 33
5142 PG Waalwijk
T: 0416-561600

Locatie Hugo
Kastanjestraat 2
5143 CZ Waalwijk
T: 0416-561604
E: info.hoefhugo@stichtingbravoo.nl

I: www.dehoefhugo.nl

Aanvraag extra verlof
Richtlijnen voor aanvraag extra verlof.
□ Opmerkingen vooraf Is uw kind 4 jaar, dan is het niet leerplichtig. U dient alleen de afwezigheid van
uw kind te melden.
□ Is uw kind 5 jaar, dan mag u voor uw kind voor maximaal 5 uur per week ongevraagd, maar wel
gemeld, verlof nemen. Daarnaast mag nog 5 uur per week worden aangevraagd bij de directie. Voor
langer verlof: zie onderstaande regeling.
□ Is uw kind 6 jaar of ouder, dan geldt onderstaande regeling.
Verlofregeling
Het verzoek om toestemming voor extra verlof moet worden gericht aan de directie / de
groepsleraar. De richtlijnen, overeenkomstig de leerplichtwet komen op het volgende neer:
1) Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof dient 1 maand van tevoren te worden ingediend.
Toestemming kan worden verleend, indien:
□ De vakantie in geen enkele schoolvakantie kan worden opgenomen vanwege het beroep van u of uw
partner. (een werkgeversverklaring wordt overlegd, waaruit blijkt dat verlof binnen de schoolvakanties
niet mogelijk is).
Vakantieverlof mag:
□ één maal per schooljaar worden verleend;
□ niet langer duren dan 10 schooldagen;
□ niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
2) Verlof bij gewichtige omstandigheden 10 schooldagen of minder (art. 14, lid 1)
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden dient vooraf of binnen twee dagen na het
ontstaan van dit verlof ingediend te worden.
Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan:
□ vakantie op doktersadvies (een verklaring van arts of maatschappelijk werker overleggen);
□ het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
□ ernstige ziekte van ouders en andere familieleden (in overleg);
□ overlijden in de naaste familiekring (1e graad - 4 dagen; 2e graad - 2 dagen; 3e en 4e graad - 1 dag);
□ bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders,
grootouders (1 dag);
□ verhuizing (ten hoogste 1 dag);
□ huwelijk (1 ten hoogste 2 dagen);
□ voor andere, naar oordeel van de directie, belangrijke redenen.
3) Extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden meer dan 10 dagen per
schooljaar (art. 14, lid 3)
Een verzoek om extra verlof voor meer dan 10 dagen dient minimaal 1 maand tevoren bij de
leerplichtambtenaar te worden voorgelegd.
4) Waarschuwing
De directie is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij Burgemeester en Wethouders. De
leerplichtambtenaar is belast met de feitelijke uitvoering van het toezicht op de naleving van de wet. Tegen
ouders die hun kind(-eren) zonder toestemming van school houden, kan de leerplichtambtenaar maatregelen
nemen.
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