AANVRAAGFORMULIER EXTRA VERLOF

Ouder(s)/verzorger(s) van:
Naam leerling(en):

Groep
:
:
:

Geboortedatum
:
:
:

Adres en telefoonnummer:
Vraagt / vragen toestemming voor extra verlof gedurende de volgende data:
Datum / data:
Reden voor extra verlof: (Zie ook de achterzijde)

Handtekening: ___________________________________________________________________
Ondergetekende mw. T. Oskam, directeur van de Christelijke ontmoetingsschool De Windroos te
Amersfoort, heeft kennis genomen van het hierboven gerichte verzoek tot extra verlof en verklaart hierbij
dat het verlof op genoemde datum/data:
 wordt verleend

 wordt NIET verleend

Eventuele motivatie:

Amersfoort, __________ ____ Handtekening: ________________________________________________
N.B.
1. Elke basisschool heeft de plicht ongeoorloofd schoolverzuim binnen drie dagen te melden aan de
leerplichtambtenaar van de gemeente.
2. Tegen een negatieve beslissing van de directeur kan binnen 6 weken een bezwaarschrift worden ingediend (z.o.z.)
Origineel retour aanvrager; kopie wordt bewaard in het digitale dossier van het kind.
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1. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per cursusjaar of minder.
Het verzoek dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan schriftelijk aan de directeur te worden
voorgelegd.
De volgende voorwaarden gelden:
a) voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan;
b) voor verhuizing: 1 dag;
c) voor het bijwonen van een huwelijk t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk van de
plaats;
d) bij ernstige ziekte van familie t/m de 3e graad, duur in overleg met de directeur;
e) bij overlijden van familieleden: 1 tot 4 dagen in overleg met de directeur;
f) bij 25-, 40- en 50-jarig jubileum en bij 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of
grootouders: 1 dag;
g) voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke zaken, maar geen vakantieverlof.
2. Vakantieverlof.
Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 2 maanden tevoren aan de directeur te worden voorgelegd.
Alleen verlof indien:
 door de specifieke aard van het beroep1 van een van de ouders het slechts mogelijk is buiten de
schoolvakanties op vakantie te gaan en
 een werkgeversverklaring wordt overgelegd waar uit blijkt dat verlof buiten de officiële schoolvakantie
onmogelijk is.
Vakantieverlof mag:
 maximaal eenmaal per schooljaar;
 niet langer duren dan 10 schooldagen;
 niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het cursusjaar.
3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per cursusjaar.
Dit verlof dient minimaal 1 maand tevoren via de directeur bij de leerplichtambtenaar van de gemeente te
worden voorgelegd.
Verlof indien:
 de ouders een verklaring van arts of maatschappelijk werk kunnen overleggen waaruit blijkt dat verlof
noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie voor een van de gezinsleden.
1

Bijvoorbeeld: door uw beroep haalt u het grootste deel van uw omzet in de zomervakantie. Niet als uw werkrooster
vakantie opnemen tijdens de vakantie onmogelijk maakt.

Bezwaar:
Indien u het niet eens bent met de beslissing van de directie kunt binnen 6 weken na dagtekening van deze
beschikking gemotiveerd:
1. een bezwaarschrift indien bij de directie van de school indien de aanvraag betrekking heeft op punt
1 en 2 (hierboven)
2. een bezwaarschrift indienen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Amersfoort indien de
aanvraag betrekking heeft op punt 3 (hierboven)

1

Bijvoorbeeld: door uw beroep haalt u het grootste deel van uw omzet in de zomervakantie. Niet als uw
werkrooster vakantie opnemen tijdens de vakantie onmogelijk maakt.
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