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Formulier Aanvraag verlof (frm08) 

 

AANVRAAG DAGVERLOF LEERLINGEN 

 

 

De ouders van ………………………………………………………….. groep ……. 

 

 

vragen verlof op ……….dag, datum……………   van ……… uur tot …… uur 

 

 

Reden verlof ……………………………………………………………………….…… 

 

 

 

AANVRAAG VAKANTIEVERLOF LEERLINGEN 

 
(minimaal 2 weken voor aanvang verlof aanvragen + verklaring waaruit blijkt dat de werkgever geen andere 

mogelijkheid heeft om een vakantie in de reguliere schoolvakantie te laten plaatsvinden) 

 

De ouders van ………………………………………………………………….. groep ……. 

 

 

vragen verlof van ………………………dag, datum ……………………………………... 

   

t/m ……………………… dag, datum ………………………………………………………. 

 

 

Reden verlof ……………………………………………………………………………………. 

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

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

 

 

datum ………………………..     datum …………………… 

 

 

…………………………………     ……………………………. 

handtekening ouder / verzorger     handtekening directeur 

         voor akkoord 
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Extra verlof 
Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat ouders hun kind een dag van school willen houden. Voor dit zogenoemde 'extra 
verlof' zijn regels opgesteld. Er zijn drie redenen voor extra verlof: 

• Gewichtige omstandigheden. 

• Specifieke aard van het beroep van één van de ouders 

• De vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging; 

 
Gewichtige omstandigheden 
In de hierna te noemen gevallen kan, zolang het totaal aan de leerling te verlenen verlof het aantal van 10 verlofdagen in een schooljaar niet te boven 
gaat, verlof worden gegeven voor de hierna genoemde periode: 
• Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag; 

• Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: maximaal 10 dagen; 

• Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: in Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd 

moet worden, anders maximaal 1 dag, in het buitenland maximaal 5 schooldagen.  

• Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: maximaal 10 dagen.  

• • bij overlijden van bloed- of aanverwant: 

o In de 1e graad maximaal 5 schooldagen; 

o In de 2e graad maximaal 2 schooldagen; 

o In de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag; 

o In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen. 

• bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 

schooldag; 

• voor andere naar het oordeel van het hoofd van de school/instelling gewichtige omstandigheden: maximaal 10 dagen. Daarbij geldt het volgende: 

• Verlofaanvragen dienen schriftelijk en binnen een redelijke termijn bij het hoofd van de school/instelling te worden ingediend. Indien de aanvraag 

niet binnen een redelijke termijn is ingediend, moet door de aanvrager worden beargumenteerd waarom dit niet is gebeurd; 

• er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van verlof, bijvoorbeeld het achteraf tonen van bepaalde bescheiden. 

 
In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven: 
• Familiebezoek in het buitenland; 

• Goedkope tickets in het laagseizoen; 

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

• Vakantiespreiding; 

• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn; 

• eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte; 

• samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan; 

• kroonjaren; 

• sabbatical; 

• wereldreis/verre reis. 

 
Specifieke aard van het beroep van één van de ouders 
Kunt u door uw beroep niet met uw gezin op vakantie tijdens de gewone schoolvakanties? Dan kunt u uw kind maximaal 1 keer per jaar buiten de 
schoolvakanties meenemen op vakantie.  
• De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties door het beroep van u of uw partner (seizoensgebonden werk of werk met 

een piekdrukte tijdens de schoolvakanties). 

• Het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie. 

• Het gaat om een gezinsvakantie van maximaal 10 schooldagen.  

• Aanvragen verlof voor vakantie buiten schoolvakantie: U moet de verlofaanvraag ruim van tevoren indienen bij de directeur van de school. Elke 

aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel beoordeeld. De directeur kan u om een werkgeversverklaring of een eigen 

verklaring zelfstandige vragen. Soms vraagt de directeur de leerplichtambtenaar om advies. 

 
Religieuze verplichtingen 
Voor het vieren van een religieuze feestdag, kan verlof worden verleend. 
Als richtlijn hiervoor geldt dat maximaal één dag per verplichting vrij wordt gegeven. 
Als een kind gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, dienen ouders dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school te 
melden.  
 

 


