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AANVRAAGFORMULIER VERLOF VOOR GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN
Aanvraag verlof als bedoeld in artikel 14 van de Leerplichtwet 1969.
A.

In te vullen door de aanvrager
Naam aanvrager
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon
Naam/namen leerling(en)
Periode verlof
Groep
Naam leerkracht

Reden voor het verlof: (Indien te weinig ruimte: verklaring op een bijlage)

Zijn er in het gezin nog andere leerplichtige kinderen die een andere school bezoeken
□ ja

□ nee

Zo ja, welke school
Datum:

Handtekening aanvrager:

Lees ook de toelichting aan de ommezijde.
B.

In te vullen door de directeur van de school of door de leerplichtambtenaar.
Het verlof wordt wel/niet* verleend. Reden. (* Doorhalen wat niet van toepassing is.)

Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet
Bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij:
□ de directeur van de school indien de aanvraag betrekking heeft op gewichtige omstandigheden voor
ten hoogste 10 schooldagen per schooljaar.
□ bij de gemeente Dronten, leerplichtambtenaar, postbus 100, 8250 AC Dronten.
Datum:
Directeur: Dhr. W. Nijdam / de leerplichtambtenaar
Handtekening:

Kopie sturen naar de leerplichtambtenaar

Aanvraag verlof voor “gewichtige omstandigheden.
De aanvraag zo snel mogelijk indienen bij de directie van de school.

Beslissing
De directeur beslist tot en met 10 dagen per schooljaar
De leerplichtambtenaar beslist voor meer dan 10 dagen per schooljaar
Gewichtige omstandigheden zijn:
 Wettelijke verplichtingen (1 dag)
 Verhuizing (1 dag)
 Huwelijk van bloed- en aanverwanten (1 of 2 dagen)
 25-/50-jarig jubileum van ouders of grootouders (1 dag)
 Ernstige ziekte of overlijden van familielid van de leerling tot en met de tweede graad
 Sociale of medische indicatie (liefst met een bewijs van noodzaak van een behandelend arts of
maatschappelijk deskundige)
Geen gewichtige omstandigheden:
 Een tweede vakantie (men is tijdens schoolvakanties in de gelegenheid op vakantie te gaan
 Een lang weekend of midweek in verband met jubileum van ouders of grootouders
 Sportevenementen buiten schoolverband
 Het bezoeken van pretparken, concerten, tentoonstellingen, enz.
 De wens om een of meer dagen eerder met vakantie te gaan of later terug te komen

