KBs De Howiblo
___________________________________________________________________________
Kenm.: Aanvraag vrijstelling leerplicht

Het betreft de volgende leerlingen (en)
Naam: ______________________________Geb. dat: _______________Groep: __________
Naam: ______________________________Geb. dat: _______________Groep: __________
Naam: ______________________________Geb. dat: _______________Groep: __________

Naam aanvrager

: __________________________________________________

Verzuimdata

: Eerste dag _______________ Laatste dag: ______________

Totaal aantal dagen

: ________

Reden van verzuim: (indien mogelijk bewijsstukken toevoegen)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
0 Toegestaan
0 Niet toegestaan:
0 er wordt niet voldaan aan de criteria voor verlof voor vakantie onder schooltijd
0 het verlof overschrijdt de 10 dagen en dient derhalve bij de leerplichtambtenaar
aangevraagd te worden
0 andere reden, te weten:

Datum:
Handtekening ouder 1:

Datum:
Handtekekening interim directeur:

Handtekening ouder 2:

Dhr. Martin de Kock

De handtekening van beide ouders is noodzakelijk indien dit van toepassing is. Dit formulier indienen bij de groepsleerkracht. U ontvangt een
kopie van dit formulier met bericht of uw aanvraag is goedgekeurd. Op de achterzijde vindt u meer informatie over geldige redenen.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Bezoekadres / Telefoon: G. van Damstraat 83a, 3417 WD Montfoort / 0348 - 472963
Email / Website: info@howiblo.nl / www.howiblo.nl
_________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Criteria voor toekennen van verlof
De directie van de school mag voor ten hoogste tien lesdagen (aaneengesloten of in totaal gedurende één schooljaar) verlof
geven bij gewichtige omstandigheden. Een verlofaanvraag voor meer dan tien dagen wordt behandeld door de
leerplichtambtenaar. In een dergelijke situatie wordt er wel overlegd met de schooldirectie. Bij een beslissing moeten de
directie van de school en/of de leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang
van het kind en zijn gezin. Let op: Toestemming voor verlof mag nooit gegeven worden in de eerste twee weken van een
nieuw schooljaar.
Gewichtige omstandigheden zijn:
• Verhuizing
• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.
• 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders.
• 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders.
• Als uw kind plichten vervult die voortvloeien uit godsdienst/levensovertuiging (voor nadere uitleg zie verlof vanwege
godsdienst of levensovertuiging).
• Ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de directeur, bij
meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing van de leerplichtambtenaar noodzakelijk.
• Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad, de tweede, de derde en vierde graad: periode in overleg met de
directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing leerplichtambtenaar noodzakelijk.
• Verlof vanwege door school noodzakelijk geachte therapie welke niet op school plaats kan vinden. In voorkomende gevallen
dient op verzoek een verklaring van een arts, psycholoog of maatschappelijk werker te worden ingeleverd, waaruit blijkt
dat het verlof noodzakelijk is. Zie ook Verlof door overmacht of andere gewichtige omstandigheden.
• Verlof vanwege, naar het oordeel van de directie, belangrijke redenen.
Vakantie onder schooltijd
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie
de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:
• Als het gezin in geen van de schoolvakanties (dus zowel niet in de zomer-, herfst-, kerstvakantie als tijdens een van de
andere vakantieperiodes) in één schooljaar 2 weken aansluitend met vakantie kan.
• De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar.
• Het hoofd van de school kan voor ten hoogste tien dagen per schooljaar verlof als bedoeld in artikel 13a lid 1 Leerplichtwet
1969 verlenen. Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” dient met name te worden gedacht aan seizoensgebonden
werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk
onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of worden aangetoond)
dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven
dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.
Geen gewichtige omstandigheden zijn:
• Vakantiebezoek in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding.
• Vakantie tijdens schooltijden bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door te laat boeken.
• Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan of om huwelijksjubileum van
ouders/grootouders in het buitenland te vieren voor meer dan het aantal toegestane dagen, zoals hierboven is vermeld.
• Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.
• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn of nog vrij zijn.
• Het niet gelijk samenvallen van vakanties van kinderen. Dit kan bijvoorbeeld omdat men op vakantie wil met
familie/vrienden uit een andere regio of omdat uw kinderen op verschillende scholen zitten.
• Eerder afreizen, omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben (wegens huurperiode
vakantiehuis bijvoorbeeld).
• De vakantie is al geboekt (en betaald) voordat toestemming van de school is gevraagd en verkregen. Ook al zijn er geen
annuleringsmogelijkheden.
• Vakantie in verband met gewonnen prijs.
• Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband zoals activiteiten van verenigingen, zoals scoutingof voetbalkamp, tenzij Nederland officieel wordt vertegenwoordigd (m.u.v. bijz. talenten).
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