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Waarom dit formulier? 
Leerlingen mogen nooit zomaar van school wegblijven buiten de vakantieperiode. In een aantal gevallen is 
echter een uitzondering op deze regel mogelijk. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels kunt u 
opvragen bij de directeur van de school of bij de leerplichtambtenaar van Regionaal Bureau Leerlingzaken. 
Met dit formulier kunt u extra (vakantie)verlof aanvragen (Artikel 11 onder f en g Leerplichtwet 1969). 
 
Inleveren 
Het ingevulde en ondertekende formulier moet (indien mogelijk) acht weken van te voren ingediend worden 
bij de directeur/rector van de school. 

 
Aan de directeur/rector van (school):……………………………………………………………………………………. 
 
1. MIJN GEGEVENS: 

Voorletter(s) en achternaam :………………………………………………………………………………………... 

Straat en huisnummer  :………………………………………………………………………………………... 

Postcode en woonplaats :………………………………………………………………………………………... 

Telefoon en email  :………………………………………………………………………………………... 
 
2. GEGEVENS VAN DE LEERLING: 

Voornaam en achternaam :………………………………………………………………………………………... 

Geboortedatum   :………………………………………………Groep/leerjaar…..…………………... 

Voornaam en achternaam :………………………………………………………………………………………... 

Geboortedatum   :………………………………………………Groep/leerjaar…..…………………... 
 
3. GEGEVENS VAN DE AANGEVRAAGDE VRIJSTELLING/VERLOF 

Periode    : van………………………..………tot en met..……………………………………. 

Reden    :………………………………………………………………………………………... 
(Indien nodig op een bijlage verder toelichten) 
 
4. GEGEVENS VAN DE KINDEREN DIE EEN ANDERE SCHOOL BEZOEKEN 

Voornaam en achternaam :………………………………………………Geboortedatum……………………... 

Naam school   :………………………………………………Te…………….…..…………………... 

Voornaam en achternaam :………………………………………………Geboortedatum……………………... 

Naam school   :………………………………………………Te…………….…..…………………... 
 
5. ONDERTEKENING 

Datum:……………………………   Handtekening:……………………………………………………………… 
 

 
6. IN TE VULLEN DOOR DE DIRECTEUR/RECTOR 

Het verlof wordt wel/niet verleend. Reden is:………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum:……………………………   Handtekening:……………………………………………………………… 
 
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift schrijven naar de directeur/rector van de 
school. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking is verstuurd.  

AANVRAAGFORMULIER VRIJSTELLING VAN GEREGELD SCHOOLBEZOEK (EXTRA VAKANTIEVERLOF) 



 
 
 
RICHTLIJNEN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES 
 
1. Vakantieverlof (art.13a/art. 11 onder f)   

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal acht weken van 
tevoren bij de directeur/rector van de school te worden ingediend. De directeur/rector beslist over het verzoek.   
 
Verlof wordt slechts verleend indien 
 wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten  de schoolvakanties 

op vakantie te gaan en 

 een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de vastgestelde schoolvakanties 

mogelijk is.        

                                                                                                                                                                          

Vakantieverlof mag, binnen deze voorwaarden:  

 éénmaal per schooljaar worden verleend en 

 niet langer duren dan tien schooldagen. De wetgever heeft als standpunt dat een gezin in ieder schooljaar recht heeft 

op een gezamenlijke vakantie van twee weken en 

 niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar en 

 als het de enige vakantie van de ouder(s)/verzorger(s) en het kind/de kinderen gezamenlijk in dat  schooljaar betreft. 

 

2. Andere gewichtige omstandigheden: tien schooldagen per schooljaar of minder (art.14/art. 11 onder g.)                                              

Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor tien schooldagen per schooljaar of 
minder dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur/rector van de school 
te worden voorgelegd.  Deze beslist over het verzoek. 
 
Voor  'andere' gewichtige omstandigheden gelden de volgende richtlijnen: 
 Voor verhuizing: maximaal één schooldag; 

 Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: geen maximale 

termijn; 

 Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant  tot en met de 3e graad; 

o in Nederland maximaal één/twee schooldagen (binnen de regio één dag, buiten de regio twee dagen)   

o in het buitenland maximaal vijf schooldagen; 

 Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: 

geen maximale termijn; 

 Bij overlijden van bloed- of aanverwant; 

o in de 1e graad maximaal vijf schooldagen 

o in de 2e graad maximaal twee schooldagen 

o in de 3e en 4e graad maximaal één schooldag 

o in het buitenland:  1e tot en met 4e graad maximaal vijf schooldagen; 

 Bij 25, 40 of  50 jarig ambtsjubileum en het  12 1/2,  25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van 

ouder(s)/verzorger(s) of grootouders; maximaal 1 schooldag; 

 Voor andere naar het oordeel van de directeur/leerplichtambtenaar gewichtige omstandigheden, maar geen 

vakantieverlof;  geen maximale termijn vastgesteld.  

                                                                                                                              

3. Andere gewichtige omstandigheden: meer dan tien schooldagen per schooljaar (art.14/art.11 onder g.)                                                     

Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per 
schooljaar dient minimaal zes weken van tevoren, via de directeur/rector van de school, aan de leerplichtambtenaar van 
de woongemeente van de leerling te worden voorgelegd. De leerplichtambtenaar beslist over het verzoek (op grond van 
art. 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969). 
 

Verlof kan bijvoorbeeld worden verleend indien: 
De ouders van de leerling een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt 
dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale omstandigheden van (één van) de gezinsleden. Bepalend 
toetsingcriterium voor ‘gewichtige omstandigheden’ is met name of de omstandigheden buiten de wil om van de 
leerplichtige of zijn/haar ouders  zijn gelegen. 
  
Waarschuwing:  
De directeur/rector van de school is verplicht de leerplichtambtenaar vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim te melden. 
Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces- verbaal worden opgemaakt. 
 


