
  

Stroomschema verlof buiten schoolvakanties 
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AANVRAAG FORM JA    

Is uw kind ziek? 

Wilt u vrij in verband 
met een familie- 
aangelegenheid of 
wettelijke verplichting ? 

Ziekmelden is voldoende. 
Blijft uw kind langer ziek, vraag dan indien mogelijk om schoolwerk, zodat 
uw kind straks niet achter loopt. De teamleider kan bij langdurige ziekte 
vragen naar een doktersverklaring of u verwijzen naar de schoolarts. Als 
de teamleider de ziekmelding niet vertrouwt, kan er melding gedaan 
worden bij de leerplichtambtenaar. 

□ Voldoen aan wettelijke verplichting, welke absoluut niet buiten schooltijden 
plaats kan vinden. 

□ Verhuizing: hiervoor krijgt uw kind 1 dag vrij. 
□ Huwelijk van familieleden tot en met de derde graad: 1 dag.  

Bij een huwelijk buiten de woonplaats: maximaal 2 dagen. In het 
buitenland: maximaal 5 dagen. 
(Bewijs: trouwkaart of kopie trouwakte).  

□ Jubileum, 12½, 25 jr. enz. (huwelijk of ambtsjubileum): 1 dag. (Bewijs: 
kopie trouwboekje of uitnodigingskaart.) 

□ Bevalling moeder/verzorgster: 1 dag.  
□ Overlijden van één van de ouders van het kind (4 dagen), broer of zus (4 

dagen), (over)grootouders (maximaal 2 dagen), oom/tante of neef/nicht 
(maximaal 1 dag). In het buitenland: 1ste t/m 4de graad: maximaal 5 
schooldagen. 

□ Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van ouders 
of bloed- en aanverwanten tot en met de 3de graad: in overleg met de 
teamleider. (Bewijs: doktersverklaring waaruit ernstige ziekte blijkt). 

□ Andere belangrijke reden. 
 

Verzoek indienen bij de teamleider middels het formulier “FORMULIER 
AANVRAAG VRIJSTELLING VAN GEREGELD SCHOOLBEZOEK” 
te vinden op de website. (Bij een aanvraag van meer dan tien dagen beslist 
de leerplichtambtenaar). 

 

 
 
 
 Bent u Chinees, joods, 

Hindoestaans of islamitisch en wilt 
u vrij in verband met een religieuze 
viering? 

Het verlof kan alleen worden verleend op de dagen waarop dit feest officieel 
valt en alleen als u praktiserend bent in uw geloof. Er wordt slechts 1 dag 

verlof toegestaan. 

Wilt u vrij i.v.m. 
vakantie buiten de 

schoolvakantie? 

Gaat het om een tweede 
vakantie binnen één 

schooljaar? 

Als u in één schooljaar in de 
gelegenheid bent om twee weken 
aaneengesloten op vakantie te 
gaan, staat de leerplichtwet geen 
extra vakantie buiten de 
schoolvakantie toe. Uw kind krijgt 
geen extra vrij. 

Verzoek indienen bij de 
teamleider middels het 
formulier “FORMULIER 
AANVRAAG 
VRIJSTELLING VAN 
GEREGELD 
SCHOOLBEZOEK” 
te vinden op de website. 
Bij gewichtige 
omstandigheden moet u 
denken aan ‘buiten de 
eigen wil gelegen 
omstandigheden’         
(situatie van noodzaak of 
overmacht). 

Hangt het verzoek samen met ‘de 
specifieke aard van het beroep’? 
Een dergelijk verzoek kan alleen worden 
gedaan als het niet mogelijk is om 
binnen de schoolvakanties op vakantie te 
gaan. Te denken valt aan beroepen als 
strandtenthouders, campingbazen of 
beroepen in de agrarische sector. U 
moet kunnen aantonen dat een 
substantieel deel van het gezinsinkomen 
tijdens de vakantieperiode wordt 
verdiend. 

Er wordt van u verwacht dat u met 
uw vakantieplannen rekening houdt 
met de schoolvakanties. Uw kind 
krijgt geen extra vrij. Financiële 
overwegingen en te verwachten 
verkeersdrukte zijn geen reden voor 
extra verlof. 

Verzoek indienen bij de teamleider middels het formulier 
“FORMULIER AANVRAAG VRIJSTELLING VAN GEREGELD 
SCHOOLBEZOEK” te vinden op de website.  
Een aanvraag van meer dan tien schooldagen is niet mogelijk. Als 
men zonder toestemming weggaat, zal er door de directeur een 
melding worden gedaan bij de leerplichtambtenaar. 


