Aanvraagformulier
vakantie en verlof
Aan de directeur van Basisschool De Schalm
A:

In te vullen door de aanvrager:
Naam van de aanvrager:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:

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

Geboortedatum:

Groep:

e

Naam 1 kind:
Naam 2e kind:
Naam 3e kind:
Verlofperiode: van ……………………………………………………….. tot ………………………………………………………..
Reden voor verlof (zie de ‘Regeling Schoolverzuim buiten normale schoolvakantiedagen’ aan de achterzijde):
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Vught,

…………………………………………………………….….

, 20….

(Handtekening)

___________________________________________________________________
B:

In te vullen door de directeur van de school:
Het verlof wordt wel / niet* verleend.
Reden niet verlenen verlof:
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

*doorhalen wat niet van toepassing is.

Vught,

…………………………………………………………….….

, 20….

(Handtekening van de directeur)
__________________________________________________________________________________
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 de beschikking gemotiveerd:
 een bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school (indien de aanvraag betrekking heeft op vakantieverlof (art.
13a) of gewichtige omstandigheden (art. 14) 10 schooldagen per schooljaar of minder)



een bezwaarschrift indienen bij de

Gemeente Vught
t.a.v. Leerplichtambtenaar
Postbus 173
5280 AD Boxtel

(indien de aanvraag betrekking heeft op gewichtige omstandigheden (art. 14) voor meer dan 10 schooldagen)
Aankruisen wat van toepassing is.
BasisschoolDeSchalm,Theresialaan34,5262BN Vught,0736563678,info@deschalmvught.nl

Regeling schoolverzuim buiten normale schoolvakantiedagen.
Volledige leerplicht.
De verplichting om te zorgen, dat een kind als leerling van een school is ingeschreven en daar volledig dagonderwijs volgt,
begint op de eerste schooldag van de maand volgende op die waarop een kind de leeftijd van 5 jaar bereikt, en eindigt:
- aan het einde van het schooljaar, na afloop waarvan de jongere gedurende 12 volledige schooljaren een of meerdere
scholen heeft bezocht;
- aan het einde van het schooljaar waarin de leeftijd van 16 jaar is bereikt.
Partiële leerplicht.
Aansluitend op de volledige leerplicht bestaat de wettelijke verplichting voor jongeren, die geen volledig dagonderwijs meer
volgen, om gedurende 1 jaar, 1 of 2 dagen per week partieel onderwijs te volgen.
Bij ouders/verzorgers ligt de verantwoordelijkheid:
Zij moeten ervoor zorgen:
- dat een kind staat ingeschreven op een school;
- een kind de school regelmatig bezoekt;
- de jongere, die de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, is hiervoor mede verantwoordelijk;
- de school in kennis te stellen van verzuim wegens ziekte of wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit

godsdienst of levensovertuiging.
Dit betekent, dat geen lessen verzuimd mogen worden als er geen gewichtige omstandigheden of geldige redenen zijn om
afwezig te zijn.
Verzuim moet worden gemeld aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente indien:
- er 3 achtereenvolgende schooldagen verzuimd is;
- gedurende 4 opeenvolgende lesweken het verzuim meer dan 1/8 deel van het aantal les- of praktijktijd bedraagt; - het
verzuim zorgwekkend is.
Artikel 14 van de Leerplichtwet bepaalt dat de directeur van de school op verzoek van de ouders toestemming kan geven de
school tijdelijk niet te bezoeken i.v.m. gewichtige omstandigheden.

Betreft dit verzoek een periode, die langer is dan tien dagen per schooljaar, dan wordt dit doorgezonden naar de
leerplichtambtenaar, die belast is met het toezicht op naleving van deze wet.
Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder:
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969
voor 10 schooldagen of minder dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur te worden
voorgelegd. Voorwaarden:
- het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet kan buiten de schooluren;
- voor verhuizing 1 dag;
- voor het bijwonen van huwelijk bloedverwanten t/m 3e graad voor ten hoogste 2 dagen, afhankelijk van de plaats ( binnen
of buiten de woonplaats van leerling ) van sluiting van dit huwelijk;
- bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten in de 3e graad, duur in overleg met de directeur te regelen; - bij
e
e
overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1 graad voor ten hoogste 4 dagen, van bloed- en aanverwanten in de 2
e
e
graad voor ten hoogste 2 dagen, van bloed- en aanverwanten in de 3 of 4 graad ten hoogste 1 dag; bij 25-, 40- en 50jarig ambtsjubileum en het 12½ , 25-, 40-, 50- en 60- jarig huwelijksfeest van ouders of grootouders voor 1 dag;
- voor andere belangrijke redenen (naar het oordeel van de directeur), maar geen vakantieverlof.
Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar.
Artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet bepaalt, dat aanvragen extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer
dan 10 dagen dienen te worden voorgelegd aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar beslist
vervolgens over de aanvrage.
Vakantieverlof:
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 moet minimaal 2 maanden tevoren aan de
directeur van de school te worden voorgelegd.
Verlof kan worden toegekend indien de leerling wegens het specifieke beroep van een van de ouders slechts buiten de
schoolvakanties met hen samen op vakantie kan gaan.
Toestemming kan slechts eenmaal per jaar worden verleend voor een periode van ten hoogste 10 dagen. Deze
periode mag niet vallen in de eerste lesweken van het schooljaar.
De ouders dienen een werkgeversverklaring aan de directeur te overleggen, waaruit blijkt dat het beroep van een van de
ouders het onmogelijk maakt om met het gezin tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan.
Regelgeving 5-jarigen.
Artikel 11 van de Leerplichtwet bepaalt dat een kind, totdat het de leeftijd van 6 jaar bereikt, gedurende 5 uren per week
afwezig mag zijn.
Ouders dienen dit vooraf te melden aan de directeur van de school.
Toestemming van de directeur is noodzakelijk wanneer het om meer dan 5 uren gaat. Maximaal 5 uren extra zijn wettelijk
toegestaan.
Overleg hierover met de directeur is een voorwaarde. Gewezen kan worden op het feit dat bij teveel afwezig zijn het sociaal
patroon van het kind onderbroken wordt en dit het kind vaak niet ten goede komt.
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