
AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF 
GEWICHTE OMSTANDIGHEDEN 
TOT MAXIMAAL 10 SCHOOLDAGEN 
(als bedoeld in op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969) 

Verlof gewichtige omstandigheden wordt alleen goedgekeurd: 

➢ voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan plaatsvinden;

➢ voor een verhuizing (maximaal 1 dag);

➢ voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of maximaal 2

lesdagen en in het buitenland maximaal 5 lesdagen;

➢ bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad zonder kans op herstel, duur in

overleg met de directie of de leerplichtambtenaar (bij meer dan 10 dagen);

➢ bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor maximaal 4 lesdagen; van bloed en- of

aanverwanten in de 2e graad voor maximaal 2 lesdagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e en 4e

graad maximaal 1 lesdag;

➢ bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarige huwelijksjubileum van

ouders of grootouders voor 1 lesdag;

➢ voor andere naar het oordeel van de directie van school gewichtige omstandigheden.

Extra verlof wordt niet goedgekeurd vanwege de volgende redenen: 

• goedkope vliegtickets;

• omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;

• één van de kinderen kan niet achterblijven;

• oriënteren op terugkeer naar land van herkomst;

• vakantiespreiding in den lande;

• dienstrooster van werknemer (→ zie aanvraagformulier voor vakantieverlof buiten de schoolvakanties).

In overleg met de directie van de school en de leerplichtambtenaar kan anders worden beslist.  
In beide gevallen geldt: Bij een aanvraag voor verlof dient een schriftelijk bewijs te worden overlegd.  
Waarschuwing: De directie is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd 
verzuim. Tegen ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-
verbaal worden opgemaakt.  

-



Dit formulier is alleen bestemd voor aanvragen voor verlof bij gewichtige omstandigheden. Ouder of 
verzorger dient onderdeel A in te vullen. 

Onderdeel B dient te worden ingevuld door de directie van de school. 

Belangrijk: 

• De directie is verplicht de leerplichtambtenaar een kennisgeving ongeoorloofd schoolverzuim te
sturen wanneer de leerling, ondanks een negatieve beslissing toch gebruik maakt van het gevraagde
verlof.

• Tegen ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-
verbaal worden opgemaakt.

• Dit besluit wordt ter kennisname ge-e-maild naar de leerplichtambtenaar.

A. IN TE VULLEN DOOR OUDER / VERZORGER / VOOGD

Ondergetekende     vader     moeder     verzorger     voogd 

Naam aanvrager : ______________________________________________________________________ 

Adres  :  ______________________________________________________huisnr.: _________ 

Postcode en plaats : ______________________________________________________________________ 

Telefoonnr. privé : __________________ Werk: __________________ Mobiel: ______________________ 

Verzoekt toestemming verlof voor gewichtige omstandigheden: 

Achternaam leerling: _____________________________________________________________________ 

Voornamen leerling:  _____________________________________________________________________ 

(Afwijkend) adres :    _____________________________________________________________________  

Geboortedatum :    _____________________________________________________________________ 

Leerling uit groep :    _____________________________________________________________________ 

Voor de periode: 

Datum eerste verlofdag _____________________ t/m datum laatste verlofdag: ______________________ 

Totaal aantal schooldagen waarvoor verlof wordt aangevraagd: ___________________________________ 

Handtekening 
ouder/verzorger/voogd : ________________________________________ 



B. IN TE VULLEN DOOR DIRECTIE VAN SCHOOL

Naam school : De Leidse Buitenschool 

Adres : Duinoordweg 2 - 4 

Postcode / plaats : 2224 CD  Katwijk ZH 

Telefoonnummer : 071 401 2273 

Ondergetekende verklaart dat,     vader         moeder      verzorger     voogd  

van ______________________________________________________, geboortedatum ________________ 

een aanvraag voor extra verlof voor de periode van ______________ t/m _____________ heeft ingediend. 

Ondergetekende heeft          wel           geen      bezwaar voor het verlenen van dit vakantieverlof. 

Reden: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Datum : ________________________________________ 

Naam directie : ________________________________________ 

Handtekening : ________________________________________ 

BEZWAAR 
Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u hiertegen, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, 
binnen zes weken na dagtekening van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directie 
van de school.  
Ook kunt u gelijktijdig met uw bezwaarschrift een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank, 
Afdeling Civielrecht, Bureau voorzieningenrechter. 
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